
A Acadêmicos de Venda Nova, atual cam-
peã do Carnaval de Belo Horizonte, promete 
um desfile digno de receber o bicampeonato 
no ano que vem. Para conseguir esse feito, a 
escola de samba vai levar para a avenida a his-
tória do empresário Fabiano Lopes, presidente 
da Multimarcas.
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Prefeitura de uberlândia
abre concurso com
mais de mil vagas

Mais de 71 mil pessoas se inscreveram para o con-
curso público da Prefeitura de Uberlândia. As provas, 
que acontecem no dia 15 de dezembro, serão para  
preencher 1.778 vagas ofertadas. O exame está sob 
responsabilidade da Fundep, ligada à UFMG.

R$ 200 milhões: Nova
Lima lança maior pacote
de obras de sua história

A ideia teve início na Austrália, 
por meio de um grupo de amigos, e 
logo se tornou uma corrente do bem. 
Estamos falando do Novembro Azul, 
campanha que visa conscientizar o 
homem acerca da importância de 

cuidar da sua saúde. Atualmente, 
estima-se que 94% já ouviram fa-
lar do movimento, porém, apenas 
24% afirmam estar atentos ao seu 
bem-estar. Neste mês, o edição do 
brasil, apresenta a série #AlertaAzul, 

que consiste em quatro matérias 
sobre o assunto. Nesta semana, abor-
damos como surgiu esse movimento 
e por que ele é tão importante.

#Vivendodoluto: conheça a
tanatopraxia, profissão que
prepara corpos para velórios

Seleção brasileira de vôlei
de surdos vai brigar pelo

bicampeonato no Panamericano

lgbtfobia ainda é uma
realidade no brasil

Presidente do sincateva-bH
espera que 2020 seja melhor
para lojistas do barro Preto

BLACK FRIDAY
gAnHA mAis AdesÃo

A Black Friday, que acontece em 
29 de novembro deste ano, 
promete ainda mais adesão 

dos empresários brasileiros. Segundo 
pesquisa feita pela CNDL/SPC Brasil, 21% 
dos comerciantes e representantes do 

setor de serviço vão oferecer descontos 
na média de 24%. A economista-chefe 
do SPC, Marcela Kawauti, diz que essa 
data ainda é recente para o público e 
está passando por adaptações para 
atender melhor às demandas. “Antes, 

esse dia tinha como foco a internet, 
agora as lojas físicas já aderiram ao 
movimento e, em alguns locais, é pos-
sível ver até a Black Week, na qual as 
promoções começam na segunda-feira”.
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Acadêmicos de Venda nova
vai homenagear empresário
mineiro no carnaval de bH
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Prefeito de Juiz de Fora 
deseja boas-vindas aos
484 novos servidores 

A partir de agora, 484 novos servidores vão fazer parte do quadro 
da Prefeitura de Juiz de Fora. Semana passada, o prefeito Antônio 
Almas (PSDB) participou de um evento que desejou boas-vindas aos 
novos funcionários. Neste último dia 31, houve mais uma Oficina de 
Integração realizada pela área especializada da prefeitura para capa-
citar os recém-chegados.

O prefeito de Nova Lima, 
Vitor Penido (foto), 
anunciou o lan-
ç a m e n to  d e 
um pacote de 
obras no valor 
de R$ 200 mi-
lhões. Segundo 
ele, o recurso já está 
disponível e deve ser utili-
zado para atender às ques-
tões de mobilidade urbana 
e regularização fundiária, 
além dos setores de saúde, 
cultura, esporte e infraestru-
tura em geral.
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Antônio Almas exalta a qualidade dos novos servidores
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E D I T O R I A L

brasil caminha a passos lentos
para ser um país livre de lgbtfobia

A realidade de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros 
(LGBT) no Brasil ainda está 

longe de ser segura. Prova disso, são 

os dados sobre a violência que esse 
grupo enfrenta, tendo a LGBTfobia 
como principal consequência. De 
acordo com o levantamento do 
Disque 100, foram recebidas 1.685 
denúncias em 2018, que resultaram 
em 2.879 violações. Desse total, 
70,56% são referentes à discrimina-

ção, seguida por violência psicológi-
ca – que consiste em xingamentos, 
injúria, hostilização, humilhação, 
entre outros (47,95%), violência física 
(27,48%) e institucional (11,51%). O 
fato mais assustador é que foram 
contabilizadas 138 denúncias de 
homicídio.

No entanto, as estatísticas do 
Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais 
antiga associação brasileira de 
defesa dos direitos gays no Brasil, 
apontam para um número ainda 
maior. Em 2018, foram documen-
tadas 420 mortes, incluindo ho-
micídios e suicídios, o equivalente 

a um caso a cada 20h. Os dados 
colocam o país como campeão 
mundial de crimes contra a po-
pulação LGBT. Sobre este tema, 
o edição do brasi l  conversou 
com Oswaldo Braga, jornalista e 
presidente do Movimento Gay de 
Minas (MGM).

Qual é a razão para o público 
lgbt ser alvo constante de 
violência?

O preconceito aparece de formas dife-
rentes para cada situação. Quando é pela 
orientação sexual, se revela por meio da 
violência, seja física ou verbal. Isso porque 
os homossexuais desafiam esse conceito 
de masculinidade tóxica muito presente 
na sociedade.

Outro ponto, é que a intolerância 
pode se manifestar por meio de pessoas 
que tem sua sexualidade mal resolvida. 
Se pegarmos a fundo os dados do GGB, 
grande parte dos assassinatos é uma 
queima de arquivo. A pessoa tem algum 
relacionamento com um homem gay ou 
travesti, depois mata, pois teme que sua 
orientação sexual seja revelada.

Por que o relacionamento entre 
pessoas do mesmo sexo inco-
moda tanto?

A razão é que a população LGBT 
quebra os padrões e as pessoas não 
estão acostumadas a verem dois homens 
manifestando afeto. Ainda tem em mente 
o conceito de família como pai, mãe e 
filho. Quando alguém diz que não gosta 
de ninguém se agarrando em público, 
seja hétero ou gay, é mentira. As pessoas 
tem um olhar mais criterioso e são mais 
rigorosas quando se trata de casais 
homossexuais. Muitos até aceitam o rela-
cionamento, desde que não demonstrem 
carinho em público. Só na casa deles e na 
intimidade é que se pode ter uma relação 
mais próxima.

como a visibilidade de perso-
nagens lgbt nas novelas pode 
contribuir?

Acho importante o papel da televisão 
no sentido de passar uma referência po-
sitiva para a comunidade LGBT. A novela 
das 21h da rede globo tem mostrado a 
história de um personagem gay que relu-
tou em assumir sua sexualidade, passou 
por dificuldade para contar para a filha 
e, hoje, vive seu amor sem medo de ser 
feliz. Isso traz algumas semelhanças com 
a realidade e muitos podem se identificar 
com a história. Mas, nem sempre foi 
assim. Antigamente, a televisão passava 
uma imagem estereotipada do gay, prin-
cipalmente em programas de humor. Isso 
mudou ao longo dos anos, mostrando 
que eles estão ocupando cada vez mais 
espaço.

A criminalização da lgbtfobia 
pode ajudar a reduzir os índi-
ces?

A medida foi muito positiva. Acredito 
que uma lei não resolve os casos de vio-
lência ou assassinatos, fora os que são 
subnotificados, mas ela ajuda a construir 
novos conceitos, formas de educar os filhos e 
gerações menos preconceituosas no futuro.

o preconceito existe há algum 
tempo, por que a criminalização 
só foi discutida agora?

Isso aconteceu por pressão da socie-
dade, principalmente dos movimentos 
civis LGBT que já vinham lutando há 
anos até que chegou um momento que 
o assunto teve que ser pautado. O ideal 
seria que a Câmara tivesse votado uma 
lei que criminalizasse, especificamente, a 
homofobia. Como não saia do papel por 
algumas questões, como a bancada con-
servadora e religiosa, a justiça solicitou ao 
Supremo que regulamentasse a situação. 
E aí foi feita equiparação do crime de ódio 
por orientação sexual ao racismo. 

Algumas pessoas consideram a 
medida como vitimismo, como 
você avalia essa postura?

No entendimento da maioria, quando 
alguém mata uma pessoa já tem a punição 
prevista em lei. Mas, existe um agravante 
que precisa ser considerado na justiça que 
é o crime de ódio, ou seja, o assassinato 
ocorre pelo preconceito e em função da 
vítima pertencer a um certo grupo.

O fato é que as pessoas sempre vão ten-
tar diminuir a importância do amor, compor-
tamento e jeito de existir da população LGBT, 
porque fazendo isso, evitam que esse grupo se 
legitime. No entanto, elas têm que saber que 
a homossexualidade não é nenhuma novi-
dade e já existe desde o tempo das cavernas.

o que mais pode ser feito para 
mudar essa realidade?

A primeira coisa que precisamos focar é 
na educação formal para conseguir reduzir a 
LGBTfobia, sobretudo no ambiente escolar. 
Acredito que temos que formar uma ge-
ração não preconceituosa para que esses 
também criem seus filhos dessa forma. As-
sim, talvez consigamos colocar um fim nesse 
ciclo. Além disso, não podemos deixar de 
lado ações de segurança, que garantam a 

tranquilidade e a vida da comunidade LGBT.
No sentido da educação, já houve 

algumas iniciativas no Brasil, como um 
material preparado pela Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) 
junto ao Ministério da Educação (MEC), 
para orientar professores a lidar com a 
LGBTfobia no ambiente escolar. Antes 
mesmo do lançamento, a turma conser-
vadora tomou conhecimento e o governo 
federal acabou recuando.

Foi um trabalho feito com seriedade, 
inclusive com apoio da Unesco, mas 
que, infelizmente, nunca chegou a ser 
distribuído. O projeto foi interrompido 
nos governos anteriores e sem previsão de 
retomada. Na gestão atual também acho 
difícil, porque quase tudo relacionado à 
população LGBT tem sido barrado.

E m 2018, o Disque 100 registrou 103 denúncias de violência 
contra as pessoas LGBT no estado. Minas Gerais apareceu 
no terceiro lugar do ranking, ficando atrás de São Paulo 
(274) e Rio de Janeiro (144). Ao todo, foram 229 violações, 

sendo 74 referentes à violência psicológica, 65 por discriminação, 
43 por violência física, 24 por institucional, 8 são outros assuntos 
relacionados a direitos humanos, 6 por violência sexual, 5 por negli-
gência, 2 por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial, 
1 por trabalho escravo e 1 por tráfico de pessoas. Também foram 
constatadas 12 denúncias de homicídio, que não são somadas ao 
número de violações.

números em minas gerais

oswaldo braga é jornalista e
presidente do movimento gay de minas

empreendimentos em contagem

Autoridades de Contagem estão informando ao mundo empre-
sarial sobre a existência de 560 mil metros quadrados de área 
industrial desocupada na cidade. E, diga-se de passagem, é um 
espaço que tem a capacidade de receber empreendimentos de 

diferentes ramos produtivos. 
A prefeitura, em parceria com o Centro Industrial e Empresarial de 

Minas Gerais (Ciemg), tem tomando uma série de iniciativas para diminuir 
a burocracia e encontrar mecanismos que facilitem o licenciamento para a 
instalação de novas indústrias no município.  Mesmo porque, a atração de 
novas empresas deve resultar em uma série de proveitos, inclusive na geração 
de emprego e renda. 

Segundo o presidente do Ciemg, Cássio Braga, hoje, há dificuldades 
burocráticas, custo elevado para instalação dos empreendimentos e relatório 
de impacto urbano oneroso. Para ele, a situação pode ser revertida, a partir 
da desburocratização, estabelecendo-se novos parâmetros que beneficiem 
investidores e empreendedores.     

E, de acordo com dados da esfera estadual, atualmente, existem cerca 
de 600 empresas interessadas em se instalar no estado. E a tese defendida, 
tanto por Alex de Freitas como pelos representantes do Ciemg, é que a área 
desocupada tem condições de atender cerca de 30% dessas organizações.

Para seguir o caminho da modernidade e contribuir com o fortalecimento 
do Parque Industrial de Contagem, Alex enviou, no fim de junho, um projeto 
de lei estabelecendo um novo Plano Diretor, onde estabelece critérios para 
uso e ocupação do solo. A matéria, em discussão no plenário da Câmara 
Municipal, já foi objeto de duas audiências públicas.

No debate, um dos itens se refere à preponderante necessidade de buscar 
o desenvolvimento, sem deixar de lado a questão do meio ambiente. Neste 
ponto, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Ivayr Soalheiro, 
destaca que a proposta de lei é moderna e prevê a preservação de áreas 
importantes, como da Várzea das Flores que, por sinal, é uma das fontes de 
abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Na avaliação do secretário, a partir da implementação dessa nova legis-
lação, Contagem pode voltar a ocupar o segundo lugar no que diz respeito à 
arrecadação de impostos, como aconteceu durante décadas em Minas Gerais.  

Contagem é conhecida nacionalmente como uma cidade industrializada. 
E o município tem ampliado, cada vez mais, sua capacidade de atender a 
demandas ainda maiores. Além de sua localização privilegiada, com vias arte-
riais relevantes e o escoamento para muitos rincões brasileiros, a região dispõe 
de abastecimento de gás natural e boa infraestrutura de telecomunicações.

Fosse a política uma grande savana 
africana, quem seriam os animais 
dominantes? Esta é a pergunta que 

não quer calar em Brasília. Os leões, raros 
e presidentes de poderes, dominariam seus 
territórios, mas teriam limites ao atravessar 
a Praça dos Três Poderes. Este é o jogo na 
disputa por espaço. Poderes harmônicos, mas 
independentes. Só que no jogo da democra-
cia cada leão chefe de poder estaria sendo 
monitorado por outros leões, já que diferente 
da natureza, a democracia não dá nem 
mesmo ao presidente poderes absolutos. 

A maior habilidade dos humanos, 
segundo cientista político autor de livros, 
como Homo Sapiens, Yuval Noah Harari é 
a fofoca. Na política a fofoca impera e a 
imprensa é usada constantemente, mas as 
mídias sociais tomaram conta do pedaço 
e se transformaram em espaço aberto dos 
desentendimentos. A internet é a nova 
savana mundial, onde predadores e caças 
lutam todos os dias. É o controle social 
pregado pelo israelense Yuval. Depois de 15 

milhões de anos a sociedade mudou pouco 
e o comportamento ainda é de luta pela 
vida e pela comida. O ambiente é que ficou 
mesmo diferente.

Acredito que não sabemos usar as 
mídias sociais. Estou convencido de que a in-
ternet chegou primeiro do que a evolução da 
humanidade. A política está assim, perdida 
sem saber como se defender do novo que já 
não faz muito esforço para entrar na nossa 
casa e roubar a nossa voz da garganta. Os 
políticos perderam o monopólio da política e 
ainda não descobriram isso. Com um celular 
se faz campanha todos os dias e não é mais 
preciso montar os palanques dos antigos 
comícios. Vários deputados têm mais de 
1 milhão de seguidores. Uma postagem é 
um comício por dia. Custo zero. Os antigos 
estão penando e tentando se defender. Só 
que não! Não há defesa para a internet. 
Perdeu, excelência!

O vídeo que o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) postou, apagou e pediu desculpa 
não saiu das mídias e muito menos da 

memória dos seguidores. Não é possível 
formatar cérebros. Esta é a novidade da po-
lítica. Viraram massa de manobra, raposas 
antigas e felpudas. Perderam mandatos 
os apaziguadores. O momento agora é de 
guerra e de disputa. Os leões dos poderes 
são formados por meio de grupos sedentos 
para disputar espaço e guerrear. Esta é a 
nova política. Melhor ou pior, só saberemos 
na frente. Por enquanto, é tempo de disputa 
e não há muito espaço para os isentões. 

Sim. As hienas existem e são preda-
doras como são os leões e disputam a 
mesma caça, a consciência dos eleitores 
que traduzem em curtidas que se trans-
formam em votos. Por aqui, as hienas 
não matam leões, são comensais, vivem 
dos restos do que os leões conseguem 
em emendas parlamentares, empregos 
para afilhados e participação nos cofres 
dos partidos e nos fundos eleitorais 
e partidários. O mesmo Yuval dá um 
conselho fundamental: nunca subestimar 
a estupidez humana.

entre leões e hienas
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eujacio 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

conheça os deputados mais 
influentes do parlamento mineiro

Um levantamento realizado pela imprensa diária de Belo 
Horizonte constatou que a Câmara de Vereadores, com 42 
parlamentares, tem uma fraca atuação. Ao longo dos anos, 
o plenário só funciona 15 dias por mês. Deste modo, faltam 
informações sobre às tarefas executadas no período restante.

No âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais (ALMG), com 77 deputados, uma curiosidade: 
os mais de 30 parlamentares eleitos na última legislatura 
não tiveram o desempenho esperado. A maior parte está 
conectada às redes sociais, conversando com um universo 
específico de seguidores e não dando à devida importância 
a população, que não sabe nada a respeito de seus projetos.

No passado existiam entidades que realizavam, 
nos finais de cada ano, a escolha dos melhores parla-
mentares. No entanto, atualmente, isso deixou de ser 
importante. Mas, mesmo assim, há aqueles que são 
mais influentes perante aos colegas. Nomes que, além 
de serem bons de votos, pois se reelegeram sucessi-
vamente, demarcam terreno nos bastidores da Casa.    

O próprio presidente da ALMG, Agostinho Patrus 
(PV), tem em suas mãos uma liderança indiscutível. 
Não há como negar seu prestígio diante de seus pares. 

É importante citar também como referência o 
veterano parlamentar Hely Tarquínio (PV), considerado 
o mais velho entre eles, mas de uma invejável atuação. 

Certamente, nessa lista outra vaga seria reservada 
ao deputado André Quintão (PT). Ele comanda o bloco 
de oposição ao governo, mas, diante de sua performan-
ce, se destaca como um líder. 

De perfil silencioso, o parlamentar Inácio Franco 
(PV), além de ser próximo ao atual presidente, é muito 
ouvido pelos seus companheiros, uma vez que já tem 
duas décadas de experiência. 

O produtor rural e deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB) tem sido um exemplo de parlamentar, 
especialmente nesta legislatura, na qual tornou-se 
vice-presidente. Aliás, é sob seu comando que acon-
tecem as reuniões plenárias.

Em seus sucessivos mandatos, o deputado do PTB, 
Arlen Santiago, teve a oportunidade de presidir impor-
tantes comissões técnicas e temáticas da ALMG. E, nesta 
legislatura, pertence ao quadro da Mesa Diretora. 

De família tradicional na política belo-horizon-
tina, Gustavo Valadares (PSDB) tem demonstrado 
coerência ao defender o atual governo, mesmo 
tendo ficado em lado oposto durante a eleição pas-
sada. Ele é tido como um político de fácil eloquência 
e respeitado perante os diversos grupos políticos. 
Os inimigos o consideram o parlamentar polêmico, 
enquanto as pessoas próximas o avaliam como um 
conhecedor. 

Professor universitário e ex-vereador de BH, Sávio 
Souza Cruz, é um dos históricos nomes do MDB e, em 
duas décadas, tem se firmado como um político coeren-
te, inclusive com seus princípios, uma espécie de bastião 
da moralidade pública. 

De acordo com o que é disseminado pela imprensa, 
o deputado João Magalhães (MDB) mantém um bom 
relacionamento nos bastidores, o que o credencia como 
um aglutinador perante os seus pares. Cabe, ainda, 
nessa lista o deputado Alencar da Silveira (PDT), com 
mais de duas décadas de atuação.

Embora não seja da turma mais antiga, Luiz Tadeu 
Martins Leite (MDB), em seu terceiro mandato, é o atual 
primeiro secretário da ALMG, uma espécie de prefeito da 
Casa. Sua eleição foi bastante apoiada pelos colegas e 
vale dizer ainda que ele está se firmado como um líder 
nos meandros do parlamento mineiro. 

No Sul de Minas, o deputado Dalmo Ribeiro 
(PSDB), campeão de votos, nunca perdeu uma 
eleição. “Ele é um agregador. Além do mais, tem 
fácil diálogo com os colegas”, comenta-se nos cor-
redores da Casa.

Arlen santiago é um nome atuantetadeu martins leite administra os bastidores da Assembleia
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na contramão da crise: nova lima lança
o maior pacote de obras de sua história

Mais de R$ 200 milhões serão investidos na modernização da cidade e na melhoria da qualidade de vida da população

A Prefeitura de Nova Lima apresentou à população, 
durante solenidade realizada em sua sede, um conjunto 
de obras que incluem saneamento, drenagem, con-
tenção de encostas, iluminação, construção de novas 
unidades de saúde, educação, espaços de lazer, prédios 
públicos, além de inúmeras reformas e revitalizações de 
equipamentos municipais já existentes. 

O evento reuniu lideranças comunitárias, empresá-
rios, representantes dos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além de profissionais de imprensa para dar 
transparência à forma como o dinheiro público tem sido 
investido no município, expondo as decisões e medidas 
tomadas pelo governo municipal para recuperar e apri-
morar os serviços entregues à população. 

Os investimentos ultrapassam a ordem dos R$ 200 
milhões, valores que são fruto de um ousado projeto de 
recuperação econômica e estrutural da cidade (iniciado 
no final do ano de 2016, quando a atual gestão assumiu 
o governo). De acordo com o prefeito Vitor Penido (DEM), 
o reequilíbrio financeiro dos cofres públicos foi promovido 
por uma série de cortes necessários, revisões de contratos, 
novas licitações, alterações tributárias e uma reforma 
administrativa. “Ainda que consideradas impopulares por 
parte de muitos nova-limenses, essas medidas foram fun-
damentais para conseguirmos colocar a cidade nos trilhos, 
avançando com mais investimentos em saúde, educação, 
limpeza urbana, cultura, turismo, desenvolvimento social, 
dentre outras áreas”, reflete Penido, que também é presi-
dente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas 
Gerais (Amig) e da Associação dos Municípios da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel).

Hoje, Nova Lima apresenta-se como uma das poucas 
cidades do Colar Metropolitano que gastou menos do 
que o total arrecadado no primeiro semestre de 2019. 
Enquanto o município acumulou uma arrecadação de R$ 
368.504.642,29 de janeiro a junho, no mesmo período 
foram efetivamente realizadas despesas da prefeitura no 
valor de R$ 235.443.439,81, além dos R$ 12.005.320,88 
repassados ao Legislativo.

Principais obras 
Para aprimorar a mobilidade e o trânsito serão 

realizadas a duplicação da MG-030 e a construção de 
uma avenida de ligação entre a rodoviária e a Av. Presi-
dente Kennedy, que desviará o trânsito de quem segue 
para Belo Horizonte para fora do Centro. Além dessas, 
diversas contenções, recapeamentos e melhorias de 
vias estão previstos. 

Na região de Água Limpa, bairro que fica no limite 
com a cidade de Itabirito, a prefeitura tem realizado uma 
significativa mudança, levando regularização fundiária e 
uma completa estrutura de equipamentos públicos que 
compreende: escola municipal de ensino fundamental, 
centro de educação infantil e a Unidade Básica de Saúde 
(UBS), que beneficiará 5 mil famílias.

No setor da saúde, antigas reivindicações da comu-
nidade estão sendo atendidas, após anos de espera, 
como a construção de duas novas UBSs, nos bairros 
Cabeceiras e Cristais. No Jardim Canadá, a prefeitura 
entregou à população o Complexo de Saúde do bairro, 
já em funcionamento desde o mês de julho de 2019. 

Outro avanço, relacionado à cultura, é a devolução 
de patrimônios públicos à população como a Casa 
Aristides, que oferece cursos e oficinas, e a reforma de 
edifícios símbolos da arquitetura Art Déco, como os 
prédios da Biblioteca Pública Municipal e o Teatro Mu-
nicipal Manoel Franzen de Lima, que começaram a ser 
revitalizados neste mês. Ao todo, são dezenas de obras 
que foram entregues à população, estão em andamento 
ou começarão em breve.

Vitor Penido durante a solenidade
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Acordo vai injetar mais de US$ 52 milhões 
para melhorias de mobilidade em Contagem

O prefeito Alex de Freitas assinou, em Brasília, a 
contratação de operação de crédito com a Corpora-
ção Andina de Fomento (CAF) no valor de até US$ 42 
milhões, com a contrapartida de US$ 10,5 milhões de 
recursos próprios da prefeitura, totalizando US$ 52,5 mi-
lhões, que serão usados em obras de mobilidade urbana 
no município de Contagem. A celebração do contrato 
foi feita na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e 
contou com a presença dos deputados Newton Cardoso 
Júnior (MDB) e Domingos Sávio (PSDB).

Na conversão para o real, a administração municipal 
terá à disposição um montante de aproximadamente R$ 
211,5 milhões para ser empregados, principalmente no 
Sistema Integrado de Mobilidade (SIM). O programa 
inédito irá revolucionar de maneira exponencial o modo 
como o contagense transita pela cidade. “Estou feliz de 
estar representando o povo de Contagem. Toda a equipe 
de governo sonhou com esse momento. Planejamos 
com carinho as intervenções e, todas elas, trazem me-
lhorias significativas e resposta para sonhos antigos de 
uma cidade que precisa enfrentar problemas históricos 
de mobilidade e de requalificação de seus espaços”, 
afirmou o prefeito.

Ele elogiou o modo como a CAF respondeu às deman-
das apresentadas pela administração da cidade, e a parceria 
firmada com o governo federal, que avalizou a contratação 
da operação de crédito. “Hoje, a gente encerra o sonho que 
durou quase 3 anos até que se concretizasse. Volto para 
Contagem muito feliz para poder entregar a nossa gente 
aquilo que ela sonha e merece há tempo”, frisou.

Alex agradeceu a todos que tiveram participação 
no processo que culminou com a liberação dos valo-
res. “Quero agradecer aos envolvidos, à corporação, ao 
Senado Federal, aos deputados que têm relação com o 
município e que tanto contribuíram, à Câmara de Vere-
adores que nos autorizou a tomar esse financiamento 
e foi parceira nas horas mais difíceis”, disse. 

O prefeito ressaltou que a disposição para continuar 
trabalhando por Contagem aumentou após o resultado 
positivo sobre a negociação do crédito ora liberado.

obras  
Em linhas gerais, o projeto prevê investimentos na 

requalificação de 30 quilômetros de corredores estrutu-
rantes do Sistema BRT e nas vias urbanas. Implantação de 

estações do BRT e terminais intermodais e a edificação ou a 
requalificação de viadutos e alças de acesso, como a alça de 
retorno do Parque Sarandi. Na área ambiental, serão feitas 
intervenções na modernização de parques urbanos e na 
execução de aproximadamente 6 quilômetros de ciclovias.

Nesse sentido, serão contempladas as obras de mobi-
lidade dos corredores estruturais Leste-Oeste e Norte-Sul. 
Além da elaboração e implementação de estudos am-
bientais necessários para a viabilização da requalificação 
do Parque Sarandi, que inclui a elaboração do plano de 
gestão para a Unidade de Conservação da Estação Eco-
lógica do Cabral e a implantação do Boulevard Portugal.

cAF
Diretor representante da CAF no Brasil, o colombiano 

Jaime Holguín, destacou a determinação de Alex no sen-
tido de garantir os recursos. “Acho um investimento muito 
responsável e queria parabenizar o prefeito por todo esse 
processo. E, agora, convidá-lo para trabalhar em parceria 
com a CAF para essa execução dos investimentos. Assim, 
vamos ter certeza que vamos chegar às pessoas que mais 
precisam desses investimentos”, declarou.

Na mesma linha, a procuradora da Fazenda Nacio-
nal, Suely Dib, elogiou a postura dos representantes da 
Prefeitura de Contagem na condução do processo. “A 
legislação é muito dura e apertada para os entes que 
tomam empréstimo para obter a garantia da União. 
É uma burocracia necessária, mas que o município 
cumpriu com maestria”, disse, referindo-se aos trâmites 
burocráticos necessários para a liberação do crédito 
financeiro. “Parabéns e muita sorte no desenvolvimen-
to desse projeto que parece que visa mudar a cara da 
cidade”, complementou a procuradora.

Um dos senadores envolvidos na tramitação, 
Antonio Anastasia (PSDB), demonstrou satisfação com 
o desfecho da negociação e parabenizou o prefeito e 
a população de Contagem. “Fico feliz, como senador 
da República, de ter trabalhado aqui no Senado para 
a rápida tramitação e a aprovação desse importante 
projeto de empréstimo. Parabéns ao Alex e a sua equipe 
por esse esforço. E ao povo de Contagem, que vai receber 
os benefícios desse empréstimo”, disse.

contrato foi assinado na Procuradoria-geral da Fazenda nacional, em brasília
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oAb e a crise
O presidente da OAB Minas, raimundo cândido Filho, 

tem sido pragmático ao debater assuntos relacionados à crise 
nacional. Em suas falas, ele sempre aponta para o desequilíbrio 
que atingiu a todos, inclusive a OAB mineira. A Ordem chegou a 
viver um caos financeiro, mas, ao que tudo indica, com medidas 
rígidas, o fim deste verdadeiro calvário está próximo.

Política em Pará de minas
Existem correligionários do deputado inácio Franco (PV) 

incentivando-o a ser candidato a prefeito de sua cidade, Pará 
de Minas. Empresário de sucesso, parlamentar de inúmeras 
legislaturas e milionário, ele começou sua vida política exa-
tamente neste cargo. Agora, caso entre na disputa, teria de 
enfrentar seu adversário político, o ex-prefeito e ex-presidente 
da Assembleia, Antônio Júlio (MDB). Então, é bem possível 
que Franco repense sobre essa situação. “Se ele perder para 
Júlio vai ser horrível”, comentam entendidos da política local. 

deputado afortunado
Nos corredores da Assembleia Legislativa ronda uma 

conversa relacionada ao poderio econômico e empresarial de 
inácio Franco (PV). Ao que tudo indica, ele só ficaria atrás do 
deputado e empresário braulio braz (PTB), que é tido entre os 
parlamentares mineiros como um homem de muitas posses.

Kalil x Fiemg
Assessores e até políticos de prestígio continuam traba-

lhando a fim de fazer uma reaproximação civilizada entre o 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) e o influente 
presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Flávio roscoe.

o dilema de um vereador
Se aceitar o desafio de ser candidato a prefeito de Belo 

Horizonte, o vereador mateus simões (Novo) terá muitos 
desafios pela frente. Mas, uma coisa é certa: não poderá 
contar com o voto de seu amigo, o governador romeu Zema 
(Novo), atualmente, com domicílio eleitoral em Araxá. Coisas 
da política mineira.

trajetória do Fuad
Apenas para relembrar: o poderoso secretário Municipal de 

Fazenda de Belo Horizonte, Fuad noman, era o homem de con-
fiança do então governador tucano, Aécio neves, de quem foi 
secretário da Fazenda. Agora, ele passou a ser o nome preferido 
para ser vice do prefeito Alexandre Kalil (PSD), principalmente, 
por contar com irrestrita confiança de seu chefe. 

Prestígio de clésio
Afastado de cargos influentes do sistema de transportes e 

ausente da cena política há mais de 4 anos, clésio Andrade, 
deu um verdadeiro “baile” nas pessoas comuns. Isso porque ele 
conseguiu, depois de ter sido condenado em primeira instância 
no Mensalão Mineiro, transferir o debate sobre sua condenação 
para a Justiça Eleitoral. Ou seja, o homem efetivamente tem 
prestígio nas montanhas de Minas. 

e por falar em poderosos...
Em São Paulo, durante debate sobre os políticos nacionais, 

o filósofo luiz Felipe Pondé comentou: “A direita defende os 
ricos e poderosos. Mas, quando lula (PT) era presidente, ele 
sabia conviver bem com esse grupo, inclusive com segmento 
empresarial”.

cena única – No passado, esse tipo de esquerda tinha o 
codinome de “esquerda festiva”.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

economistA e sócio-FundAdor dA monteVerde inVestimentos

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

da redação

om população estimada em até 
10 mil habitantes, de acordo com 
levantamento da Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), baseado nos da-

dos do último Censo, o Barro Preto é um dos 
bairros mais antigos de capital e destaca-se 
como um grande polo de moda, atraindo 
compradores de todo o país. Mas, o ano de 
2019 não será lembrado pela performance 
positiva dos lojistas da região. Pelo menos 
é o que acredita Lúcio Faria, presidente do 
Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, 
Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte 
(Sincateva-BH).

Segundo dados da PBH, são mais de 800 
lojas de pronta-entrega localizadas na região, 
distribuídas entre galerias e shoppings, que 
recebem cerca de 350 mil compradores diaria-
mente. Esse movimento é responsável pela ge-
ração de 80 mil empregos, diretos e indiretos, 
incluindo 2 mil costureiras da capital e outras 
cidades de Minas Gerais. “O Barro Preto é uma 

grande cidade, temos hospitais importantes, 
fórum, várias lojas, restaurantes, hóteis. É um 
centro que emprega vários colaboradores”, diz 
Faria. “Mas, apesar da expectativa de que vai 
melhorar, a economia, de fato, está parada”, 
acrescenta.

Apesar de ações e esforços da categoria 
para movimentar a economia local, o foco já 
é 2020. “Chegamos num ponto que não tem 
jeito de piorar, a perspectiva para esse ano 
não é boa, mas pensamos positivamente para 
o ano que vem. Funcionários públicos estão 
recebendo 13º salário agora. O governo vem 
se ajustando e, com emprego, tudo melhora. 
A expectativa é para 2020”, declara Faria.

Fausto Izac, vice-presidente de relações 
públicas e sociais da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) acredita 
no potencial da região. Como empresário do 
ramo de armarinhos, ele atua há 32 anos 
no bairro. “A importância da região não é só 
pela questão da moda, mas pela empregabi-
lidade. Embora não haja um número oficial, 
sabemos que o setor emprega muita gente, 
não só em Belo Horizonte, mas na região 

metropolitana. Inclusive, algumas cidades 
do interior prestam serviços para confecções 
do Barro Preto e região. E mantém BH como 
o principal farol da moda em Minas Gerais”, 
destaca.

Mas, o fato da capital depender economica-
mente dos pagamentos dos servidores públicos 
aparece como uma das razões do entrave na 
economia do local. “Belo Horizonte tem uma 
dependência grande do funcionalismo estadu-
al, então, à medida que o governo acerta o 13º 
salário e acena com a possibilidade de ajustar 
o calendário de pagamentos dos funcionários 
públicos, o cenário fica mais positivo”.

A expectativa do empresário, que também 
é fundador da Associação Comercial do Barro 
Preto (Ascobap), é que a situação melhore 
no próximo ano. “A gente sabe que existem 
setores que, quando a economia começa 
a melhorar, respondem mais rapidamente, 
como o da construção civil, indústria de 
alimentos e e moda. A expectativa é que de 
acordo com que haja uma melhora, tanto 
estadual quanto federal, a moda responda. 
Estamos entusiasmados”, finaliza.

renda variável: entenda os seus benefícios

O valor de R$ 161,7 bilhões foi a cap-
tação líquida da indústria de fundos 
de investimento de janeiro a julho 
deste ano, um crescimento de 226% 

em comparação com o mesmo período do 
ano passado, que foi de R$ 49,6 bilhões. Os 
fundos multimercados e de ações lideraram 
a captação nos sete meses deste ano, com 
entradas de R$ 37,9 bilhões e R$ 32,6 bi-
lhões, respectivamente. Todo esse otimismo 
por parte dos investidores acontece devido à 
expectativa de aprovação da reforma da Pre-
vidência e na sequência da reforma tributária. 
Somando-se a isto, ainda há a confirmação de 
um ambiente de juros mais baixos e inflação 
controlada, destaca o relatório da Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (Anbima).

Na última reunião do Comitê de Política 
Monetária (Copom), o Banco Central cortou 
a taxa básica de referência do mercado, a 
Selic, para 6%, e de acordo com analistas de 
mercado, a expectativa é a de que ela chegue 
a 5,5 % no final do ano. Com esse movimento 
de queda nos juros, um efeito que se observa 
é que as aplicações em renda fixa são cada 
vez menos atrativas do ponto de vista de 

rendimentos. Dessa forma, as opções de 
renda variável se tornam uma das melhores 
alternativas para quem busca resultados mais 
significativos. 

Só para se ter uma ideia, enquanto uma 
aplicação tradicional de renda fixa renderia 
6% ao ano, o índice de ações Ibovespa valo-
rizou 15,8% até o fechamento de julho. Há 
fundos de ações que chegaram a superar 
essa rentabilidade, mostrando-se uma ótima 
escolha em alocações de renda variável.

Apesar do investimento em renda variável 
ter apresentado uma excelente rentabilidade 
nos últimos meses e ainda apresentar boas 
perspectivas de retorno no futuro, devemos 
lembrar que esse tipo de investimento é suge-
rido para investidores de perfil moderado. Da 
mesma forma que estamos passando por um 
bom período de valorização das ações, hou-
veram vários momentos de grande desvalo-
rização dos investimentos em renda variável, 
como, por exemplo, na crise de 2008 e mais 
recentemente na greve dos caminhoneiros. 

Por isso, por mais atrativo que o investi-
mento em ações pareça ser, a decisão nunca 
deve ser feita sem que ao menos o investidor 
tenha um bom conhecimento sobre a empre-

sa da qual ele está se tornando sócio. Apesar 
de ser impossível prever o mercado, o investi-
dor pode se valer de importantes mecanismos 
para tomar as melhores decisões, descobrindo 
assim onde é recomendado investir e o que 
deve ser evitado. 

Muitos investidores baseiam suas escolhas 
de aplicações, levando em consideração as 
opiniões de terceiros ou mesmo o achismo, 
ações que na maioria das vezes os levam ao 
fracasso em suas alocações.

O mercado de ações é um tanto com-
plexo, de maior risco, mas também é o que 
oferece as maiores possibilidades de lucro 
ao investidor. Buscar conhecimento é uma 
etapa importante para quem quer iniciar seus 
investimentos em renda variável.

Tradicionalmente, para a grande maioria 
dos brasileiros, a caderneta de poupança 
ainda se mostra como a principal referência 
quando o assunto é finanças e investimentos. 
Só que ela já ficou para trás e vem perdendo 
espaço até mesmo por causa da inflação dos 
últimos anos.

Além disso, com a queda da Taxa Selic 
sendo projetada em 5,5% ao ano, a poupança 
se torna ainda menos atrativa.

Barro Preto aguarda 2020 para melhor
performance do setor da moda em BH
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bancos x lava Jato
Sem medo de ser ameaçado, o jornalista Juca Kfouri 

comentou: “Durante as operações da Lava Jato, os principais 
bancos brasileiros foram envolvidos na lavagem de dinheiro. 
No entanto, eles sequer foram mencionados pela grande 
imprensa nacional”.

Partidos de aluguel
Em Brasília, o jornalista gerson camarotti considera real 

a chances do presidente Jair bolsonaro (PSL) criar um novo 
partido político. “A possível sigla se juntaria as 30 que já fun-
cionam no país. Porém, no Brasil, elas são transformados em 
partidos de aluguel. Isso é um horror”, aponta o jornalista.

Política em contagem
Espertamente, a deputada petista marília campos (PT) 

fez chegar aos ouvidos dos políticos que não pretende ser 
candidatar à Prefeitura de Contagem no próximo ano. Mas, 
na verdade, ela tem incentivado e apoiado todos os grandes 
movimentos de rua relacionados a qualquer tipo de reivindi-
cação. Política matreira. 

  

deputado prestigiado
O respeito dos deputados com o primeiro vice-presidente 

da Assembleia Legislativa, Antônio carlos Arantes (PSDB), é 
preponderante na Casa. Deve ser porque, ao longo deste ano, 
coube a ele comandar mais de 80% das sessões realizadas 
em plenário.

brasil x Argentina
Ao saber da péssima situação econômica da Argentina, o 

jornalista especializado em economia João borges comentou: 
“Seria importante o governo brasileiro criar um grupo diplo-
mático para dialogar com nossos vizinhos, evitando que os 
problemas de lá sejam transferidos para cá. Afinal, trata-se do 
terceiro país que mais compra produtos daqui”, disse.

exportações prejudicadas
Ainda falando sobre a Argentina, na avaliação da jornalista 

Juliana rosa, de São Paulo, em apenas 6 meses, as exportações 
brasileiras para a nação vizinha diminuíram, em média, 40%.

sem animosidades
Na visão do experiente professor e comentarista de relações 

internacionais demétrio magnoli, as diferenças políticas e ideo-
lógicas entre o presidente Jair bolsonaro (PSL) com o novo pre-
sidente argentino, Alberto Fernández, não deve influenciar nas 
questões diplomáticas envolvendo os dois países. “Vamos torcer 
para que isso fique restrito apenas ao período de eleição”, disse.

guerra política
“Brasília vive de pequenas guerras nos bastidores que 

movimentam a política da capital brasileira. Neste momento, 
o protagonismo, ou seja, quem está guerreando sem parar e 
sem saber o porquê são os filhos do presidente da República”, 
avaliação da jornalista cristiana lôbo.
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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.

21% dos empresários brasileiros
planejam aderir à Black Friday

Média de descontos será de 24%

Tradição americana, a Black 
Friday está ganhando cada 
vez mais espaço no comércio 

brasileiro. Segundo dados da Con-
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e do Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
21% dos empresários brasileiros 
que atuam no comércio e no ramo 
de serviços devem aderir ao dia de 
promoções que, neste ano, será co-
memorado em 29 de novembro. Se 
as estimativas se confirmarem, esse 
número representa um crescimento 
de adesões, afinal, em 2018, 16% 
participaram do evento.

Além do aumento no engaja-
mento, os empresários também 
estão mais confiantes. 43% acre-
ditam que, durante o evento, as 
vendas em 2019 serão melhores do 
que as do ano passado, enquanto 
32% falam em estabilidade. Ape-
nas 11% projetam vendas piores. A 
experiência em anos anteriores ex-
plica a razão do otimismo. Dentre 
os que aderiram à Black Friday em 
2018, a maioria (63%) obteve bons 
resultados, seja por terem vendido 
acima das expectativas (20%) ou 
obtido um rendimento conforme o 
esperado (43%). Em contrapartida, 
pouco mais de um terço (34%) 
dos empresários registrou vendas 
abaixo do projetado.

Marcela Kawauti, economista-
-chefe do SPC Brasil, explica que 
o otimismo para a data se deve, 
principalmente, pela melhora da eco-
nomia em 2019 se comparado com 
o mesmo período do ano anterior. 
“Essa data ainda é recente para o pú-
blico e está passando por adaptações 
para atender melhor às demandas 
dos brasileiros. Antes, a Black Friday 
era mais na internet, agora as lojas 
físicas já aderiram ao movimento e, 
em alguns locais, é possível ver até 
a Black Week, na qual as promoções 
começam na segunda-feira”.  

Apesar da data ser menos de 
um mês antes do Natal, Marcela 
diz que não atrapalha as vendas 
do fim de ano. “Os itens vendidos 
das duas ocasiões são diferen-
tes. Na Black Friday, costuma-se 
vender produtos duráveis e no 
Natal são mais lembrancinhas”.    

desconto 
Ainda segundo as informações da 

pesquisa, o desconto deve girar em 
torno de 24%, percentual um pouco 
menor do que os 29% da pesquisa de 
2018. A economista fala que, apesar 
de ser inferior, o desconto é interes-
sante. “Precisamos ressaltar que 24% 
é uma média. Há lojas ou sites que 
darão mais abatimentos, mas, ainda 
assim, esse é um bom valor”.  

Considerando os empresários 
que vão participar da Black Friday, 6 
em cada 10 (57%) acreditam que a 
data representa uma oportunidade 
para divulgar a loja e prospectar no-
vos clientes e 43% veem a chance de 
aumentar as vendas. Há ainda um 
quarto (25%) de empresários que 
querem desovar estoques parados.

Já em relação às formas de 
preparação, as promoções especiais 
(55%) serão a principal estratégia 
dos empresários. Há ainda 42% que 
vão investir na divulgação da em-
presa, 23% que planejam aumentar 
os estoques, 16% que vão apostar 
na variedade de produtos e serviços 
ofertados e 11% que irão investir na 
operação das vendas pela internet, 
alcançando um público maior. 

Uma das empresárias que irá 
aproveitar a data para alavancar as 
vendas é Aléxia Cosati. Proprietária 
da Com Amor e Arte, empresa es-
pecializada em produção de itens 
de papelaria para casamento. Ela 
conta que, para este ano, pretende 
oferecer descontos de 10% a 30%. 
“O valor da redução vai depender 
do item que a pessoa escolher 
(convites ou papelarias gerais 
para o evento). Também vou fazer 
pacotes, que irá incluir os itens 
essenciais para uma festa, como 
convites, individuais, menus, kit 

toalete, plaquinhas de agradeci-
mento, etc”. 

Apesar das vendas do ano 
passado não terem sido o que 
esperava, Aléxia está otimista para 
2019. “Espero que as promoções 
atendam um número grande de 
clientes, porque serão descontos 
reais. Além de proporcionar um 
bom custo benefício, quero apro-

veitar a oportunidade para soli-
dificar minha marca no mercado, 
prezando sempre pela qualidade 
dos produtos”. 

A empresária finaliza dizendo 
que o período de Black Friday não 
é apenas vender a baixo custo. 
“Vou mostrar para os clientes que 
é possível adquirir um produto bom 
e com um preço justo”.

 Não faça compras por impulso. Analise seu orçamento; reflita se 
você realmente precisa daquilo; 

 Durante as próximas semanas, pesquise a evolução do preço do 
produto que pretende adquirir, bem como as condições de pagamento 
disponibilizadas pelos diversos fornecedores. No dia 29, confira se o item 
faz parte da Black Friday e compare seu preço com os que você coletou;

 Confira se o produto que você deseja adquirir existe, de fato, no 
estoque da loja;

 Muito cuidado com sites falsos. Eles são praticamente idênticos 
aos originais; 

 Suspeite de ofertas muito tentadoras. Em caso de dúvida, ligue para 
o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa e confira se 
o preço praticado é aquele mesmo; 

 Suspeite dos anúncios recebidos por meio de redes sociais e apli-
cativos de mensagens;

 Evite acessar sites que são enviados por e-mail ou SMS. Se quiser 
entrar no site de alguma empresa, digite o endereço eletrônico dela no 
navegador de seu computador.

consumidor, fique de olho!
Vejas as dicas do Procon Assembleia para não ter dores de cabeça em suas compras:
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

D A   C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711

Sérgio Moreira, 
jornalista e um dos 
colunistas de esporte 
do edição do brasil, é 
o novo presidente da 
Associação dos Jorna-
listas de Turismo de 
Minas Gerais (Abra-
jet). Seu mandado vai 
ser de 2 anos e ele 
promete dinamizar a 
instituição.

sérgio moreira na Abrajet

renato cobucci, marcos guiotti, Antônio claret guerra, José Aparecido oliveira, Valdez 
maranhão, sérgio moreira, João carlos Amaral, eujácio Antonio e Walter Freitas
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onde nAsce o ribeirÃo ArrudAs? – Pelo que sei, o Ribeirão 
Arrudas nasce no Tirol, na região do Barreiro, recebendo águas que 
vêm do Jatobá e da divisa de BH com Ibirité. Mais adiante, o Córrego 
Ferrugem, que recebe fluidos de vários bairros de Contagem, passa em 
uma galeria construída no Cidade Industrial e cai no Arrudas, exatamente 
onde aconteceu a enchente da semana passada. A calha, construída a 
poucos anos atrás, não comporta o volume de água de toda a região e, 
quando chove muito no Barreiro e em Contagem, é certo que haverá ala-
gamento. Para que houvesse uma tranquilidade maior, seria necessário 
construir um subcanal dentro da calha do Arrudas. Se isso não for feito, 
a cada chuva podemos esperar problemas com o ribeirão, que sempre 
será pequeno para tanta água.

bolsonAro no olHo do FurAcÃo - Parece que o presidente, 
que gosta de polêmica, encontrou um problemão. Na semana passada, 
apareceu, em suas redes sociais, um vídeo no qual aparece um leão 
ferido por hienas, representando o Supremo Tribunal Federal (STF), os 
partidos políticos e etc. Bolsonaro (PSL) disse que a postagem não foi 
feita por ele, mas é difícil entender que o presidente da República tenha 
assessores que usem esses canais para comprometer a imagem do chefe 
da nação. Porém, em relação ao caso Marielle Franco, Bolsonaro passou 
a ser vítima depois que a Rede Globo divulgou informações a partir da 
fala do porteiro do seu condomínio.

Pelo que fiquei sabendo, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
não saiu do seu gabinete para ver os estragos da chuva. Ficou 
apenas com as informações oficiais da Defesa Civil. 

o governador Romeu Zema (Novo) também não deixou a 
Cidade Administrativa para ver estragos da chuva pelo estado. 
Segundo assessores, quanto mais quieto, menos dinheiro se 
gasta. 

é interessante saber que Cruzeiro e Atlético fazem treinos 
secretos, sem a imprensa. Será que é para não mostrar o quanto 
seus times estão ruins?

domingo, dia 03 de novembro

Jornalista Ronan Ramos
Ex-deputado Getúlio Neiva
Juliana Maciel Birchal

segunda-feira, 04

Dr. Hugo Biondini
Jornalista Péricles de Souza 
Carlos Sevidanes - Rádio Itatiaia 

terça-feira, 05

Ex-deputado Otacílio Miranda
Emiro Barbieri
Cláudio Soares Nogueira 

Quarta-feira, 06

Ex-deputado Ivair Nogueira
Drª Maria Lúcia Scarpelli
Delegado Federal Agílio Monteiro Filho 

Quinta-feira, 07

Engenheiro - Maurício Andrés
Daniela Portela 
Médico Roberto Vital 
Michel Ângelo - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 08

Publicitário Simão Lacerda
Lurdes Machado Teixeira 

sábado, 09 

Edson Nunes
Jornalista Paulo Cesar de Oliveira 
Chargista Son Salvador

#temtodosábado no sesc Palladium 
oferece programação gratuita em novembro

Para quem procura um programa em família, o #temtodosábado oferece ao longo do mês de novembro 
diversas atividades gratuitas. Venha explorar os 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. 

Veja a programação:

serviço
#temtodosábado 
data: 9 e 16 de novembro
Horário: conforme programação
local: Sesc Palladium
(Av. Augusto de Lima, 420; e
Rua Rio de Janeiro, 1.046, no Centro)
entrada: de acordo com cada espetáculo
classificação: de acordo com cada espetáculo
mais informações pelo telefone: (31) 3270-8100
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09/11 
14h – Laboratório de inventividade com sucatas
16h – Cinema – Sessão infantil e acessível
(audiodescrição e libras) - Belle e Sebastian
Classificação: 10 anos

 

16/11
14h – Mediação de histórias: Como reconhecer um monstro
15h - Pula Monstro
16h – Cinema – sessão infantil - Mostra Katsudo Shashin 
Panda Kopanda (As aventuras de Panda e seus amigos) 
Classificação: 10 anos
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nat macedo

#AlertaAzul

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

PsicólogA clínicA e gerente de rH dA PreVenir AssistenciAl
contAto: raissa@hipertextoweb.com.br

cArolinA leite

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

novembro Azul: saiba como surgiu esse
movimento e por que ele é tão importante

94% dos homens dizem conhecer a campanha

Imagine estar com um amigo 
no bar, tomando cerveja e ter 
a ideia de uma campanha que, 

futuramente, conscientizaria milhões 
de homens acerca de sua saúde. Foi 
exatamente assim que surgiu a cam-
panha Novembro Azul. Em 2003, na 
Austrália, a dupla de amigos Travis 
Garone e Luke Slattery conversavam 
sobre a ideia de trazer o bigode de 
volta à moda. Inspirados pela mãe 
de um conhecido que arrecadava 
fundos para o combate ao câncer 
de mama, resolveram criar algo se-
melhante para o câncer de próstata. 

A regra era deixar o bigode cres-
cer e cobrar US$ 10 de cada bigodudo. 
Naquele ano, apenas 30 amigos se 
uniram à causa, mas, o que parecia 
brincadeira foi ficando sério. A ideia 
foi ganhando força e, no ano seguin-
te, eles criaram a fundação Movem-
ber. Todo o dinheiro arrecadado era 
destinado para o combate do câncer 
de próstata. 

A semente plantada na Austrália 
foi colhida no Brasil pelo Instituto 
Lado a Lado pela Vida, criado em 
2008, com a intenção de divulgar 
aos homens a importância da pre-
venção e dos cuidados com a saúde. 
“A finalidade era informá-los da 
necessidade de realizar os exames 
para o diagnóstico precoce. Criamos 
a campanha “Um toque, um drible” 
que dava visibilidade ao assunto”, 
explica a presidente do instituto, 

Marlene Oliveira.
 No entanto, ela conta que, 

no Brasil, a campanha Novembro 
Azul foi lançada apenas em 2011. 
“Nosso objetivo era amplificar a 
mensagem. O câncer de próstata é 
o segundo de maior incidência entre 
os homens brasileiros. Tínhamos que 
desconstruir estereótipos e reduzir 
a desinformação. Desde então, tra-
balhamos para alertar a sociedade 
sobre a necessidade de cuidado com 
consigo mesmo”.

O resultado disso tudo pode ser 
visto na pesquisa “Um Novo Olhar 
para a Saúde do Homem” realizada 
pelo próprio instituto. Segundo 

o estudo, 94% dos entrevistados 
disseram conhecer a campanha; 
24% afirmam estar mais atentos 
a saúde e 8% começaram a fazer 
exames regularmente.

O objetivo durante todos esses 
anos, de acordo com a presidente, é 
promover a mudança de paradigma 
em relação à ida do homem ao mé-
dico. “Não só relacionado ao câncer 
de próstata, mas, de um modo geral. 
Para fazer isso, buscamos influenciar 
as tomadas de decisões das políticas 
públicas para a saúde, para que seja 
estabelecida uma linha de cuidados 
para os homens, assim como as 
mulheres já têm”.

Por isso, este ano, a campanha 
oficial leva a #Azultitude. “É uma ideia 
para que eles encarem com seriedade 
esse chamado a cuidar do corpo e da 
emoção, visto que os dados apontaram 
que 63% se sentem ansiosos, 55% desa-
nimados, 46% tristes e 11% em pânico”.

Passado o Outubro Rosa, Marlene 
observa um papel importante das 
mulheres no Novembro Azul. “Muitas 
vezes, é ela quem incentiva o compa-
nheiro, pai, amigo ou familiar a fazer os 
exames preventivos. Historicamente, a 
mulher já traz consigo o hábito de se 
cuidar e as campanhas de conscienti-
zação voltadas para o público feminino 
reforçaram essa conduta”.

câncer de próstata
Apesar da campanha promover a 

saúde do homem de uma forma geral, 
os cuidados a respeito do câncer de 
próstata ganharam muita visibilidade 
após o Novembro Azul. “Ele é muito 
prevalente e acontece mais a partir 
dos 60 anos. Contudo, é importante 
lembrar que não existe uma idade 
para o surgimento deste tipo de cân-
cer”, aponta o urologista Valter Vilela.

Ele acrescenta que um dos gran-
des problemas é o fato deste câncer 
não causar sintomas. “Existem vários 
tipos de tumores: uns mais agressivos, 
outros menos, mas, quando descober-
to na fase inicial tem grande chance de 
cura. A grande questão é o tumor ser 
assintomático no início. Ou seja, quan-
do o homem observa algum sintoma 
é porque está diante de uma doença 
mais avançada que pode, inclusive, ter 
espalhado pelo corpo”. 

Vilela diz que o homem precisa 
querer ser o agente de mudança do 
seu bem-estar. “É fundamental uma 
consulta com um urologista para falar 
sobre histórico familiar, pois o câncer 
de próstata tem carga genética”.

o tabu do toque
Na percepção do urologista, 

o preconceito sobre o diagnóstico 
diminuiu, contudo, ainda existe. 
“E é um fator que afasta o homem 
do especialista, no entanto, o 
exame de toque não é a principal 
forma de diagnóstico. Além da 
análise do histórico e dos fatores 
de risco, entra o exame clínico 
geral - no qual é feito o exame do 
toque -, tem também o PSA, que 
é  uma das principais análises de 
sangue usadas para descoberta 
do câncer e, depois, de acordo 
com os resultados, vai se definir a 
necessidade de outras estratégicas 
para detectar o tumor. Podem ser 
necessários ainda uma biópsia, 
ressonância e outros exames mais 
específicos”.

Vilela finaliza dizendo que, para 
além do preconceito, hoje existe 
outro dificultador: o medo. “Os 
homens têm receio de descobrir a 
doença. Entretanto, é necessário 
ressaltar que, quando descoberto em 
fase inicial, o câncer de próstata tem 
90% de chance de cura”.

Para além do
câncer de próstata,
mês é dedicado à
conscientização de
que o homem
deve cuidar
melhor da saúde
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Vamos falar sobre o luto?

Embora a morte faça 
parte da vida, cada 
um tem uma forma de 
encará-la. A dor de per-

der alguém é do tamanho da 
ligação que se tinha com quem 
partiu. Quanto maior o amor, 
maior a dor.

Muitas coisas perdem o sen-
tido para quem vive o luto. Até as 
tarefas mais simples do dia a dia 
podem ser difíceis de serem rea-
lizadas. E é nesse momento que 
familiares e amigos podem dar 
o apoio e o suporte necessários.

Porém, quando se está ao 
lado de uma pessoa que acabou 
de perder um ente querido, é 
comum não saber como agir ou 
o que fazer/falar para confortá-
-la. Veja abaixo sete orientações 
para lidar com quem está viven-
do o luto.

1.  deixe-a expressar a dor.
É necessário, em primeiro lu-

gar, permitir que ela demonstre 
a saudade da forma que puder. 
Não tente impedir o enlutado 
de sofrer a sua dor e de sentir 
saudade. Ele precisa dar palavras 
à sua tristeza. 

2 não o impeça de chorar 
e não lhe exija ser mais forte. 

Os sentimentos não podem 
ser reprimidos, pois, ao longo 
do tempo, podem se tornar um 
fardo ainda maior.

3. seja paciente com as re-
ações diferentes e inesperadas 
do enlutado.

Quem acabou de perder 
um ente querido vive um tem-
po difícil de dor, mudanças e 
transformações por dentro e por 
fora. Crises de choro, tristeza, 
alterações de sono, de apetite e 
de humor são reações esperadas.

4. esteja por perto e co-
loque-se à disposição para 
ajudá-lo naquilo que for preciso.

Nesse momento, tarefas 
simples do dia a dia podem 
parecer difíceis de serem re-
alizadas sem auxílio. Quem 
quiser prestar apoio poderá 
realizar essas ações cotidianas 
para permitir que o enlutado se 
restabeleça e, aos poucos, volte 
à sua rotina.

5. nunca diga: “foi melhor 
assim”; pois nem sempre será 
para a pessoa que ficou.

Por mais que se trate de uma 
morte “esperada”, quando, por 
exemplo, o falecido era uma pes-
soa em fase terminal ou muito 
doente, para o familiar/amigo 
que fica pode estar sendo um 
momento muito difícil e, no fun-
do, ele não queria viver aquilo.

6. não finja que nada acon-
teceu nem fique tentando dis-
trair a pessoa.

Esse tipo de atitude pode 
ser encarado como frieza pelo 
enlutado.

7. deixe-a se expressar por 
meio de sua espiritualidade e 
de suas crenças, mesmo que 
você não partilhe delas.

Talvez, a crença seja o último 
refúgio para aquele que acabou 
de perder alguém.

Em alguns casos, pode ser ne-
cessário que a pessoa em luto ne-
cessite de um acompanhamento 
psicológico e cabe aos familiares e 
amigos perceberem isso. O papel 
do psicólogo é identificar e ajudar 
a pensar junto com o paciente o 
estágio do luto em que se encon-
tra. Segundo a psiquiatra suíça 
Elisabeth Kubler-Ross, conhecida 
por encarar a morte como fenô-
meno natural, os estágios do luto 
são: negação, raiva, barganha, 
depressão e aceitação. É comum 
passar por pelo menos dois desses 
estágios. A resolução do estágio 
exige a vivência de sentimentos 
e pensamentos que o indivíduo 
evitava. A tarefa do psicólogo é 
permitir que o paciente vivencie 
o luto como um processo natural, 
que faz parte da vida.
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Agora é a vez deles!
Neste mês, o edição do brasil apresenta a série #AlertaAzul, com quatro 

matérias relacionadas a campanha Novembro Azul, que visa chamar atenção 
dos homens para a importância de cuidar da sua saúde. Nesta semana, 
abordamos como surgiu esse movimento e sua relevância na conscientização 
e combate ao câncer de próstata. Nas próximas, aprofundaremos sobre o 
planejamento de vida versus descoberta da doença, como fica a vida sexual 
durante o tratamento e, por último, apresentaremos como funciona o processo 
cirúrgico para retirada do tumor e a vida após o procedimento.
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#Vivendodoluto

Tanatopraxia: profissão que prepara
corpos para velórios exige dedicação e ética

Você já ouviu a frase “Nem parece 
que está morto, parece que está 
dormindo” ao acompanhar o 

velório de uma pessoa? O que, de início, 
pode sugerir uma intervenção divina, tem 
mais probabilidade de ser resultado de 
um trabalho bem realizado por um tana-
topraxista, o profissional responsável pela 
conservação de um corpo e de sua ma-
quiagem, chamada de necromaquiagem. 

O objetivo da tanatopraxia é resgatar 
a boa fisionomia e conservar o corpo para 
o adeus aos familiares. Alexandre Ferreira, 
34, professor do curso, realizado pela Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
explica que o primeiro passo é aguardar a 
autorização de tratamento, nela estarão 
indicadas informações importantes para o 
procedimento, como causa da morte e as 
preferências estéticas pedida pela família. 
Depois, dá-se um banho no cadáver.

Numa espécie de hemodiálise, troca-
-se sangue e secreções humanas por 
fluidos conservantes. “Fazemos uma 
incisão na região cervical para inserir o 
fluido arterial, tratar a parte interna e os 
tecidos do corpo. Depois é feita um corte, 
de no máximo 1cm, na região inguinal, 
onde é introduzida a vareta de aspiração 
e é retirado todo o líquido e secreção 
das partes internas do corpo e, por essa 
mesma pequena abertura, fundimos o 
fluido cavitário, que vai ajudar a conservar 
os órgãos”, diz Ferreira.

Tanatopraxista desde 2013, Ferreira 
costumava trabalhar como motoboy, mas 
só encontrou sua vocação ao pisar na 

Santa Casa para primeira aula de tanato. 
“Foi amor à primeira vista. Eu respiro ta-
natopraxia. Quando estou em casa, estou 
refletindo em como inovar na área”, fala 
com orgulho. Segundo o profissional, a 
regra é sempre tentar, independente das 
condições em que o corpo chega. “Em 
caso de acidentes automobilísticos, já 
pensei que não ia ter como reconstruir, 
mas sempre prezo pelo tentar e o resultado 
ficou fantástico e em condições de velar 
tranquilamente”.

Para ele, as principais características 
da profissão devem ser paixão, empatia 
e ética. “Tudo que fazemos na vida, pre-
cisamos gostar. Mas, particularmente, 
na tanatopraxia tem que gostar muito 

porque lidamos com a parte triste na vida 
de qualquer um. E ética, pois nem tudo 
que se vê aqui pode ser divulgado. Esta-
mos lidando com o familiar de alguém. É 
preciso o máximo de respeito pela pessoa 
que está ali”.

Atualmente, Alexis Rudini, 38, trabalha 
como agente penitenciário e professor 
de artes marciais, mas nascido em uma 
família de tanatopraxistas, tem no seu 
currículo 16 anos de experiência na pro-
fissão. Familiarizado desde criança com 
a presença de cadáveres, Rudini não se 
abala com a rotina de tanato. “A mim não 
afetou, mas trabalhei com uma colega por 
3 anos que chorava com todo corpo que 
tratava”, lembra. 

Rudini conta que vários casos o marca-
ram, entre eles o de um senhor que morreu 
aos 73 anos e que há quatro décadas usava 
um bigode. “Na ficha dele, estava escrito 
que era para barbear, entendi que era para 
tirar tudo. Nem os filhos dele já tinham 
o visto sem bigode, tirei todos os pelos. 
Quando uma das filhas foi buscá-lo para 
o velório, não o reconheceu. Ela me disse 
que eu tinha mudado toda a feição dele. 
Fiquei muito chateado”, relembra.

Em uma outra vez, Rudini tratou o 
corpo de uma mulher adventista. Segundo 
ele, o agente funerário fez um risco em 
cima da alternativa de maquiar. Na dúvida, 
Rudini optou por maquiar a jovem. “Passei 
batom, pó no rosto, arrumei o cabelo, 
deixei ela bem bonita. Mas, por causa da 
religião, ela não usava essas coisas. Foi 
pior porque a família só abriu o caixão no 
velório, várias pessoas viram”.

Uma das informações que devem cons-
tar no documento com as especificações 
do procedimento é a causa da morte e a ra-
zão para isso é técnica. Em caso de mortes 
devido a motivos hepáticos é usado outro 
tipo de fluido. “Se for usado o comum, jun-
tamente com o medicamento que a pessoa 
tomou em vida, acontece uma reação e ela 
fica verde”, explica Rudini. 

No caso de um senhor que Rudini 
atendeu, de acordo com ele, não foi discri-
minado na ficha a causa do falecimento. 
“Apliquei o fluido comum e a pessoa ficou 
em tons extremamente verdes, chegava a 
ser fluorescente. Nesse caso, não teve como 
apresentar o corpo, o velório precisou ser 
com caixão fechado. Na época, a família 
me ameaçou de processo, mas foi um erro 
de várias partes”.

Para se tornar um tanatopraxista, a 
pessoa deve realizar um curso. Em Belo 
Horizonte, há duas opções. Um é oferecido 
pela Santa Casa, bimestralmente, com 
carga horária de 64h, dividida em partes 
teóricas e prática e pelo custo de R$ 2.422. 
A Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) também 
oferta o curso que custa R$ 2 mil. A média 
é de 20 alunos por turma.

De acordo com a Pesquisa Salarial da 
Catho Online, a média salarial para um 
cargo de tanatopraxista no Brasil é de 
R$ 1.332,76. Segundo o coordenador do 
curso ministrado na Santa Casa, na funerá-
ria do hospital, o piso salarial da categoria 
é de R$1.297 podendo chegar a R$ 2.800, 
conforme promoções do cargo. Já no 
interior do estado, com a mão de obra 
especializada escassa, um freelancer da 
área pode ganhar de R$ 2.500 a R$ 4 mil.

A tanatopraxia – em
referência a Thánatos,

o deus da morte na
mitologia grega – foi

desenvolvida em países
como França, Itália e

Estados Unidos e chegou
ao Brasil nos anos 1980,

sendo Belo Horizonte uma
das cidades pioneiras.
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Sicoob Divicred ganha pela 2º vez 
prêmio nacional de destaque em gestão

Pela segunda vez consecutiva, 
o Sicoob Divicred se destaca no ce-
nário nacional, no âmbito da exce-
lência em administração dentro do 
Programa de Desenvolvimento da 
Gestão das Cooperativas (PDGC). A 
premiação ocorre a cada 2 anos e 
desta vez a instituição foi agraciada 
com o troféu de ouro.

O PDGC é um dos programas 
do Sescoop voltados ao desen-
volvimento da autogestão das 
cooperativas, cujo objetivo princi-
pal é promover a adoção de boas 
práticas de gestão e de governança 
pelas cooperativas. 

Em 2017, Sicoob Divicred re-
cebeu o troféu de bronze, na 
categoria Primeiros Passos. O 
que é motivo de orgulho para os 
mais de 13 mil associados e ainda 
para o presidente da cooperativa, 
Urias Geraldo Sousa que avalia a 
premiação. 

“A evidência neste cenário 
só é possível pela cooperação e 
comprometimento de todos os co-
laboradores da cooperativa. Para 
todos nós, é uma grande honra, 
já que, são poucas cooperativas 
que ganham essa premiação. 
Estivemos entre as maiores coope-
rativas participantes da premiação 
e levamos o ouro”, destacou Urias. 

Programa 

O programa é aplicado por 
meio de instrumento de avalia-
ção, que permite um diagnóstico 
objetivo da governança e da ges-
tão da cooperativa. É realizado 
em ciclos de 2 anos, visando a 

melhoria contínua a cada ciclo de 
planejamento, execução, controle 
e aprendizado. A última edição 
foi realizada em 2017. Desta data 
até hoje a instituição segue com 
o objetivo claro de valorizar cada 
vez mais o cooperado, com ações 
pautadas sempre na dinâmica 
socioambiental.

“Trabalhamos com várias 
ações de impacto socioambien-
tal, inclusive embasados pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), que refletem diretamente 
na percepção de gestão que os 
cooperados têm da cooperativa”, 
enfatizou o presidente.

Avaliação

O Programa de Desenvolvi-
mento da Gestão das Cooperativas 
(PDGC) trabalha com um instru-
mento de avaliação dividido em 
dois questionários. A cooperativa 
primeiro responde ao Questionário 
de Governança, baseado no Manu-
al de Boas Práticas de Governança 
Cooperativa do Sistema OCB, que 
é um modelo de direção estraté-
gica, fundamentado nos valores e 
princípios cooperativistas. 

Na sequência, responde ao 
Questionário de Gestão, que avalia 
a gestão da cooperativa com base 
no Modelo de Excelência da Ges-
tão (MEG) da Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ), que é um 

modelo referencial utilizado para 
promover a melhoria da qualidade 
da gestão e o aumento da compe-
titividade das organizações.

Após o preenchimento dos 
questionários, a cooperativa rece-
be de forma automática uma de-
volutiva, onde a partir das oportu-
nidades de melhoria apresentadas 
será possível definir e implementar 
ações para o desenvolvimento da 
cooperativa.

Na devolutiva também são 
gerados índices para acompa-
nhamento e monitoramento da 
melhoria nos processos da coo-
perativa. 

sicoob divicred

O Sicoob Divicred atua cotidia-
namente com intuito de fomentar 
a atividade produtiva em toda sua 
área de cobertura, que atualmente 
compreende 13 unidades, estando 
elas Belo Horizonte, Betim, Con-
tagem, Juiz de Fora, Divinópolis, 
Carmo do Cajuru e Tiradentes. 

Um salto que evidencia ações 
de credibilidade foi o número de as-
sociados que de 2014 até hoje pas-
sou de 5 mil para 14 mil, ou seja, o 
número de pessoas que acreditam 
no potencial cooperativista do 
Divicred mais do que dobrou. Por 
isso, a missão de prestar serviço 
de qualidade visando sempre o 
associado é cada vez mais forte.

“Trabalhamos
com várias ações
de impacto
socioambiental,
inclusive embasados
pela Organização
das Nações
Unidas (ONU)”

“estivemos entre as maiores cooperativas participantes da premiação
e levamos o ouro”, destacou o presidente urias geraldo (centro)
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Buteco do Maranhão realiza 
2ª edição do Porco no Rolete

Foi comemorado, no último dia 26 (sábado), o já tradicional Porco no Rolete do Buteco do Maranhão. 
Durante o evento estiveram presentes amigos, jornalistas e políticos do empresário Valdez Maranhão. 

Fotos: Valdez Maranhão

rodrigo Quintão, ruy Zorzi, Fabiano lopes, nonato
silva, edy Fernandes, eujacio silva e William Pezão

reinaldo, ione carvalho e edy Fernandes

maria elvira, Valdez maranhão e marcello Abi-saber

 ruy Zorzi, Fabiano lopes, e Valdez maranhão Fabiano lopes, bruno lemos, Francisco gonçalves

Paulinho e sua equipe do Faixa nobre b
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TRAGA SEU EVENTO PARA O 
EXPOMINAS BH
O Brasil e o mundo

se encon�am aqui.

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

Planejado dentro dos padrões 
internacionais.

Espaços moduláveis e 
multifuncionais. 

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

expominasbh.com.br

expominasbh expominasbh

(31) 3332-9906

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

Acadêmicos de Venda Nova vai homenagear
Fabiano Lopes no próximo Carnaval de BH

Em Belo Horizonte, os 
desfiles das escolas de 
samba são acompanha-
dos por vários foliões e, 

na maioria das vezes, trazem para 
a avenida momentos históricos, 
tanto do Brasil quanto do mundo. 
Além disso, o show na Avenida 
Afonso Pena homenageia grandes 
personalidades. Para o próximo 
Carnaval, não será diferente. A Grê-
mio Recreativo Escola de Samba 
Acadêmicos de Venda Nova esco-
lheu o presidente da Multimarcas, 
Fabiano Lopes, como destaque de 
seu desfile.

A ideia foi pensada pelo di-
retor-geral da escola, Osmar 
Barboza. “Conheci o Fabiano há 
um ano e senti o amor dele pelo 
Carnaval. Estudamos a história 
dos homenageados para ver se 
ela se encaixa com a da escola 
e foi a combinação que esperá-
vamos. Deste modo, decidimos 
levar para a avenida a história 
dele”.

Fabiano confessa que não 
esperava o convite, pois tem uma 
história de vida simples. “Um me-
nino que morava na roça, tomava 
banho de bacia e tinha muitos 
sonhos. Contudo, são 45 anos de 
vida profissional e acho que tenho 
algo a dizer”. 

Ele acrescenta que gosta de 
gente e que já participou da folia 
em sua cidade natal, Itapecerica. 
“Quando estava iniciando a vida 
adulta, fui para o Rio de Janeiro e 
me aproximei ainda mais da festa 
momesca. Depois tive a oportuni-
dade de desfilar pela Beija-Flor. O 
Carnaval é uma festa democrática. 
É o encontro de todas as classes e 
raças. É muito bonito ver a união 
das pessoas”.

O empresário observa ainda 
mudanças no Carnaval de BH. “A 
festa momesca deu uma guinada 
aqui. Saiu um pouco da avenida e 
tem tomado grandes proporções 
com os blocos de rua que arrastam 
multidões. O povo precisa de festa 
e de lazer, além de tudo, movimen-

ta milhões para a economia em 
diversos setores, gerando renda 
para todos”.

Fabiano espera deixar uma 
mensagem que ele traz até hoje: 
“Quero mostrar para as pessoas 
que é possível melhorar de vida tra-
balhando honestamente e sendo 
uma pessoa boa. Se eu conseguir 
plantar essa semente no coração 
dos foliões, já fico feliz”.

Acadêmicos de Venda nova

Atual campeã do Carnaval de 
Belo Horizonte, a Grêmio Recreati-
vo Escola de Samba Acadêmicos de 
Venda Nova levou 4 dos últimos 6 
títulos disputados e é, inclusive, a 
atual campeã do desfile. “Busca-
mos fazer uma peça de teatro a céu 
aberto, por isso estamos sempre 
brigando pelo título. Levamos um 
produto de qualidade e apresen-
tamos uma agremiação pujante 
e animada na avenida”, explica 
o presidente da escola, Francisco 
José Gonçalves.

Ele acrescenta que a escola 
tem autenticidade. “Quando chega 
esta época do ano, inicia-se a pro-
dução das fantasias. É o trabalho 
no barracão, de colar, pregar e cos-
turar. Diferente de outras escolas 

que preferem comprar um desfile 
pronto, reutilizando fantasias do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito 
Santo, criamos tudo do zero. Eu 
não tenho a mínima vontade de 
eliminar essa cadeia produtiva”.

Segundo ele, é o momento no 
qual a comunidade é mobilizada. 
“Temos cerca de 80 voluntários 
trabalhando, quase sem custo para 
a escola. A base das agremiações 
está formada dentro das comuni-
dades e vilas. E é impressionante 
ver várias pessoas dedicando horas 
do seu dia para poder participar”.

Gonçalves conta que logo 
quando termina um desfile, o 
próximo já começa a ser pensado. 
“Desmontamos o circo, entre-
gamos o galpão, guardamos os 
materiais, resolvemos as questões 
financeiras e começamos a sondar 
possíveis enredos para o próximo 

ano. Foi assim que surgiu a ideia 
de falar sobre o Fabiano Lopes. Sua 
trajetória envolve muitas batalhas 
e luta e todas as homenagens em 
vida são importantes”.

Durante a organização, outras 
tarefas vão acontecendo. “Fazemos 
uma pesquisa detalhada sobre o 
homenageado, criamos a agenda 
de ensaios e programamos alguns 
eventos como a típica Feijoada 
da Escola de Samba. Além disso, 
temos o concurso para escolher 
o melhor enredo e outro para a 
escolha da rainha da bateria, que 
acontece em dezembro. Poucas 
escolas fazem isso”.

Para finalizar, ele deixa um 
aviso: “Vamos lutar pelo título no 
Carnaval 2020 que só tem cresci-
do em BH. E as escolas de samba 
estão pegando carona nesse boom 
belo-horizontino”.

o carnaval é
o encontro
de todas as

classes e raças

diretor-geral osmar barboza, Fabiano lopes e o presidente
da Acadêmicos de Venda nova, Francisco José gonçalves

“no meio de toda a diversão, quero mostrar para as pessoas
que é possível melhorar de vida trabalhando honestamente”
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nutricionista do colégio batista
ensina como preparar o lanche escolar
Aprenda como fazer uma refeição para os filhos de forma saudável, rápida e com muito sabor

“Cuidar da alimentação dos 
filhos é um ato de amor”, lembra 
a nutricionista do Colégio Batista 
Mineiro, Mercedes Campolina. A 
questão, porém, é que, em meio 
à correria do dia a dia, elaborar 
um lanche escolar saudável não 
é uma tarefa fácil de cumprir. Se 
a missão for deixá-lo atrativo aos 
olhos de crianças e adolescentes, 
fica mais difícil ainda, principal-
mente quando a ideia é fazer um 
cardápio saboroso. Mas não se pre-
ocupe! Caso tenha se identificado 
com essa realidade, a boa notícia 
é que há estratégias para facilitar 
esse trabalho. 

Para começar, Mercedes ensina 
que é preciso considerar as neces-
sidades nutricionais que o ser hu-
mano tem. “Comer bem significa 
ingerir vários tipos de alimentos 
e nutrientes, incluindo verduras, 
frutas, legumes e cereais, todos os 
dias e de forma balanceada”. 

E se a criança ou o adolescente 
não gostar de nada disso? “Quan-
do há rejeição a um alimento, o 
primeiro passo é verificar se há 
algum desconforto físico, como 
dor, mal-estar e febre.  Visto isto, 
é preciso ter sempre em mente 
que o processo de educar exige 
informação, exemplo, paciência e 
perseverança. Podemos negociar 
algumas coisas, mas o adulto deve 
estar no controle da situação. Não 
podemos negociar a saúde”, avalia 
Mercedes. 

Participação dos filhos

A nutricionista ressalta, contudo, 
que a alimentação não tem o pro-
pósito de promover apenas saúde, 
bem-estar e desenvolvimento físico, 
uma vez que também significa pra-
zer, afeto e comunhão. Sendo assim, 
as preferências alimentares dos filhos 
podem ser contempladas, desde que 
não prejudiquem a promoção da 
saúde. “Podemos ser rigorosos sem 
sermos rígidos”, pontua. 

Uma dica é, então, deixar que 
os filhos participem da prepara-
ção dos lanches, pois, além da 
oportunidade de opinarem sobre 
o que gostam, é uma forma de 
proporcionar momentos de troca 
em família. “Esse é um momento 
de aprendizado, de repassar valo-
res e fazer reflexões importantes 
sobre a saúde, o desperdício, as 
nossas memórias alimentares, 
entre outros”, afirma Mercedes.

estudantes do colégio batista
aprovam lanche mais saudável

o que incluir no lanche?
Para auxiliar as famílias nesta missão, a nutricionista Mercedes Campolina levantou uma série de 

opções que podem ser incluídas no lanche das crianças e adolescentes. Confira!

Proteínas

Alimentos: iogurte, leite fermentado, queijo, 
requeijão, patês com frango ou atum, requeijão e be-
bidas lácteas. Funções: responsáveis pela construção 
e reparação das células e tecidos; atuam na defesa do 
organismo e ajudam no crescimento.

lipídeos

Alimentos: castanhas, manteiga (com modera-
ção) e queijo. Funções: transportam vitaminas A, D, 
E, K; mantêm a temperatura do corpo; são fontes de 
energia.

água

Alimentos: água de coco, água mineral, chás 
naturais e sucos naturais (de preferência, sem adição 
de açúcar, corantes e outros aditivos químicos intencio-
nais). Funções: hidrata o corpo; é importante nos pro-
cessos da respiração, circulação, absorção e excreção.

Vitaminas e sais minerais

Alimentos: frutas variadas, patê de cenoura e 
outros vegetais com requeijão, sementes e castanhas, 
frutas secas. Funções: participam de todos os pro-
cessos metabólicos do corpo; previnem deficiências 
nutricionais como anemia.

Fibras

Alimentos: pães, biscoitos e cereais integrais, 
frutas frescas e sucos naturais não coados. 
Funções: auxiliam no funcionamento intestinal; 
ajudam no controle da absorção de gorduras e 
açúcares.

carboidratos

Alimentos: mel, rapadurinha, frutas secas, pães 
e biscoitos integrais, cereais em barra. Funções: 
representam a principal fonte de energia para o 
corpo.
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O governador de Minas Gerais, Romeu 
Zema (Novo) , se reuniu no dia 30, com um 
grupo pais de alunos de escolas estaduais 
de diversas regiões do estado para ouvir as 
demandas e falar sobre as principais medidas 
adotadas pelo governo até o momento. Esse é 
o terceiro encontro de pais com a secretária de 
Estado de Educação, Julia Sant’Anna. A ideia é 
que as reuniões aconteçam a cada bimestre e 
funcionem como uma espécie de termômetro 
da efetividade das políticas públicas adotadas 
e das necessidades de cada região.

Durante o encontro, Zema destacou 
algumas medidas adotadas neste ano para 
melhorar o sistema educacional no esta-
do. “Sabemos que ainda falta muito para 
termos uma educação estadual ideal em 
Minas Gerais. Mas estamos fazendo tudo o 
que está ao nosso alcance, apesar de todas 
as dificuldades financeiras enfrentadas. Já 
desenvolvemos ações que visam melhorar a 
infraestrutura, como o ‘Mãos à Obra na Esco-
la’, e também destinamos uma verba maior 

para a merenda, com o objetivo de melhorar 
a alimentação das crianças”, afirmou.

O governador também ressaltou a 
importância dos encontros periódicos para 
aproximar o poder público de quem vive a 
realidade no dia a dia. “Fico satisfeito por 
ver que esse grupo tem dado resultados, que 
esse diálogo está acontecendo. Espero que, 
em breve, possamos acabar com a parte do 
conserto e começar a do planejamento, para 
conseguir pensar no futuro, e não apenas 
corrigir os erros do passado”, disse.

Julia afirmou que os encontros são impor-
tantes para difundir as propostas do governo 
no interior e promover ações mais efetivas. 
“Selecionamos pais e mães engajados para 
fazer as reuniões bimestrais. Criamos essa di-
nâmica porque o grupo tem sido colaborador 
na construção de políticas públicas e esses 
pais atuam como importantes multiplicado-
res em suas regiões, com uma capacidade 
enorme de mobilizar outros pais em todo o 
estado”, explicou.

Na reunião, o grupo de nove represen-
tantes, das cidades de Unaí, Juiz de Fora, 
Divinópolis, Montes Claros, Alfenas, Uberaba, 
Ituiutaba e Belo Horizonte, tratou temas 
como transporte escolar, infraestrutura, ali-
mentação, cursos técnicos profissionalizantes 
e escola em tempo integral.

Uma das mães participantes afirmou que 
já foi possível notar, na prática, a diferença 
provocada pelo investimento na merenda. “A 
minha filha quase não comia, dizia que não 
gostava. Agora ela já está até elogiando. Re-
almente, melhorou muito”, pontuou Pauline 
Rey Quesada de Souza Ferreira, de Alfenas.

Já o pai Marques Alves Fonseca destacou 
a necessidade de melhorias no refeitório da 
escola onde a filha estuda, em Montes Cla-
ros. “Realmente precisava de intervenções. 
Gostaria de pedir que antecipem a solução 
dessas questões, tratem como prioridade. 
Vejo como positivo que, logo no começo do 
governo, vocês tenham essa preocupação de 
colocar a casa em ordem”, salientou.

Romeu Zema se reúne com grupo de
pais para discutir realidade de escolas

uberlândia:
concurso público tem 

mais de 71 mil inscritos
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Prefeitura de Juiz de Fora
nomeia 484 novos servidores
Quatrocentos e oitenta e 

quatro novos servidores, 
recém-ingressos na Pre-
feitura de Juiz de Fora 

(PJF) por meio de concurso público, 
receberam as boas-vindas do pre-
feito de Juiz de Fora, Antônio Almas 
(PSDB), no último dia 31, durante 
a abertura da segunda edição de 
2019 da Oficina de Integração. 

O encontro foi realizado na 
Escola de Governo Municipal e 
contou com duas turmas, uma de 
manhã e outra à tarde. O projeto 
é realizado pela Secretaria de Ad-
ministração e Recursos Humanos 
(SARH) da PJF e tem o objetivo 
de capacitar servidores que estão 
ingressando no Executivo por meio 
de concurso público.

O prefeito, que é servidor apo-
sentado da PJF, destacou: “O 
nome já diz, servidores públicos, 
servimos ao público. As coisas do 
dia a dia acontecem por causa dos 
servidores, esse trabalho cotidiano 
é que faz a prefeitura acontecer. É 
um trabalho que, muitas vezes, a 
população não conhece, mas são 
diversos serviços. E com nossa gar-
ra e força transformamos a vida das 
pessoas e a realidade da cidade”.

A secretária de Administração 
e Recursos Humanos, Andréia 
Goreske, ressaltou a importância 
da oficina. “É muito importante, 
quando ingressamos em um tra-
balho, conhecer este local, qual é a 
instituição em que estamos atuan-
do, os nossos direitos, deveres, em 

que regime vamos ingressar, o que 
podemos, de fato, trabalhar e pau-
tar para a nossa vida funcional”. 

A abertura da oficina contou 
com palestras motivacionais so-
bre serviço público e motivação 
pessoal, conduzidas pela também 
servidora Leila Abrahão.

oficina de integração

A gerente do Departamento 
de Desenvolvimento do Servidor, 
Cláudia Stumpf, explicou a me-
todologia de trabalho da oficina. 
“Serão três turmas, e cada grupo 
participará de 5 dias de capaci-

tação e treinamento. Serão 19 
palestras sobre diversos assuntos, 
como estrutura organizacional, es-
tatuto do servidor, ética no serviço 
público, saúde do trabalhador, ad-
ministração do tempo e qualidade, 
entre outros. Todos os palestrantes 
são servidores da PJF”. 

Para o auxiliar de enfermagem 
Adalberto de Assis Júnior, a “oficina 
está sendo importante para que os 
servidores conheçam melhor a es-
trutura da prefeitura, a situação de 
promoção e toda vinculação que 
vamos ter a partir desse momento, 
como funcionários públicos”. Também recém-efetivada, Ana 

Paula Medeiros, lotada na Secre-
taria de Desenvolvimento Social, 
reforçou o lado positivo da “aco-
lhida que a prefeitura dá. As pes-
soas chegam com a expectativa de 
como é o serviço público, onde será 
seu trabalho e o que, de fato, ele 
vai executar. Aqui é a oportunidade 
para que as pessoas possam retirar 
suas dúvidas e, principalmente, 
sentir essa acolhida das pessoas 
que já estão há muitos anos na 
profissão e estão contando suas 
experiências”.

Nesta edição, participam ser-
vidores de 48 cargos, aprovados 
nos concursos públicos regidos 
pelos editais 01, 02, 03 e 04, como 
agentes de atendimento ao públi-
co, assistentes de administração, 
auxiliares de enfermagem, fiscais 
de posturas municipais, cirurgiões-
-dentistas, enfermeiros, além de 
médicos de diversas especialida-
des, entre outros. 

Os novos servidores estão 
lotados em 15 diferentes secre-
tarias. Dos quase 500 novos 
ingressantes de junho a outubro 
deste ano, 372 participaram 
do concurso público da área da 
saúde (edital 01/2016).

“é um trabalho
que, muitas vezes,

a população
não conhece”

PM
JF

“sabemos que ainda falta para termos uma educação ideal, mas estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance”
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o concurso público da Prefeitura de Uber-
lândia, segundo balanço realizado pela 
Secretaria Municipal de Administração. O 

órgão constatou que as inscrições foram feitas dentro 
das seguintes proporções, conforme a escolaridade 
mínima exigida para cada cargo: 12% para nível fun-
damental, 45% para níveis médio e técnico e 43% para 
nível superior de ensino.

Com 1.778 vagas abertas, distribuídas entre 89 
cargos em três níveis de escolaridade (fundamental, 
médio e superior), o certame terá as provas realizadas 
no dia 15 de dezembro. Os locais de prova e a confir-
mação dos horários serão informados no Comprovante 
Definitivo de Inscrição do candidato, disponível em até 
5 dias úteis antes da realização das provas, no site www.
gestaodeconcursos.com.br.

Os candidatos devem comparecer aos locais de pro-
va uma hora antes do horário previsto para a realização 
do certame e deverão apresentar um documento de 
identidade oficial com foto. A previsão é que o resultado 
do concurso seja publicado no início de 2020 e com va-
lidade de dois anos a partir da homologação (podendo 
ser estendida por igual período).

Todos os questionamentos relacionados ao edital 
deverão ser encaminhados à organizadora do concur-
so, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fun-
dep), ligada à Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG).

http://www.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
http://www.gestaodeconcursos.com.br/
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usuários de coletiVo reclAmAm dos serViÇos

em 2020, FeriAdos AQuecerÃo o turismo

internet comemorA 50 Anos

A eterna e histórica ineficiência 
nos serviços prestados pelo modelo 
de transporte público coletivo de 
Belo Horizonte parece não ter 
fim e o pior de tudo é que não se 
acha uma solução adequada com 
o objetivo de atender de forma 
apropriada às reais necessidades de 

circulação da população pela cida-
de. Para se ter uma ideia, de janeiro 
a julho foram 7.600 reclamações na 
BHTrans, entre elas, superlotação e 
frota que não atende à demanda, 
falta de trocadores, horários não 
cumpridos, motoristas que não 
param no ponto, etc. O poder 

público precisa resolver esses pro-
blemas com urgência porque com 
um transporte público eficiente e 
de qualidade, com certeza, boa 
parte da população abriria mão 
do veículo próprio e diminuiria 
consideravelmente os transtornos 
de mobilidade urbana na cidade.

O ano de 2019 não deixará 
saudades, pelo menos no que se 
refere aos feriados. Além de mui-
tas datas comemorativas terem 
caído nos fins de semana, este ano 
também teve poucos feriados pro-
longados. Em compensação, 2020 
promete ser melhor em termos de 

folga aos trabalhadores. Dos 12 fe-
riados nacionais, seis cairão numa 
segunda ou sexta-feira, o que 
acaba gerando maior produção e 
renda para as cidades. Isso será po-
sitivo para aquecer o segmento do 
turismo, especialmente as viagens. 
Os setores que mais lucram são 

lazer, turismo, câmbio, transpor-
tes, hospedagem e alimentação. 
Além disso, 2020 terá um total de 
nove datas comemorativas com 
possibilidade de emendar o fim 
de semana. Isso porque outros 
dois feriados caem numa terça ou 
quinta-feira.

Lançada há 50 anos, nos Estados Unidos, 
mais precisamente em 29 de outubro de 
1969, o fato é que definitivamente a inter-
net mudou o mundo e é um dos maiores 
inventos da humanidade. Será que as pes-
soas conseguem imaginar suas vidas sem a 
internet? Hoje, ela conecta mais de metade 
da população mundial, ou seja, 4,5 bilhões 
de pessoas. A internet se tornou presente 
em todos os setores da sociedade moderna, 
trazendo fácil acesso em tudo que precisamos 
diariamente. Teve um impacto decisivo no 
ganho de produtividade da economia e fa-
voreceu o surgimento de empresas gigantes 
de tecnologia.

contratação temporária para o natal. De 
acordo com a pesquisa realizada pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), 27,4% 
dos empresários belo-horizontinos irão contratar 
funcionários extras para o período do Natal e festas 
de fim de ano. Em relação ao ano anterior houve 
um crescimento de 46% no percentual de lojistas 
que pretendem admitir novos empregados. Ainda 
segundo a CDL, essa alta no número de empresas 
que irão contratar deve-se à melhora do cenário 
econômico e ao aumento da confiança dos empre-
sários em relação à economia brasileira. Em 2019 
os empresários devem contratar, em média, quatro 
empregados temporários. Os setores de cosméticos 
e perfumaria são os que mais pretendem empregar. 
Portanto, quem procura uma vaga de trabalho neste 
fim de ano deve ficar atento, já que a maioria dos 
lojistas que irão reforçar suas equipes para o período 
do Natal afirmou que existe grande possibilidade de 
efetivar os funcionários temporários. (Fonte: cdl-bH)

bH recebe título de cidade criativa da 
unesco. A cidade de Belo Horizonte entrou para 
o rol da Rede de Cidades Criativas da Unesco. A 
capital foi reconhecida pela entidade por basear 
o desenvolvimento sustentável por meio da 
culinária. Ao conquistar o título, BH tem a opor-
tunidade de participar de projetos estratégicos 
em âmbito internacional e fomentar a indústria 
criativa local de forma sustentável e inclusiva. 
Com uma arte culinária singular e que remete 
a uma tradição de décadas, a capital mineira 
vem se consolidando como um ativo impres-
cindível para o turismo gastronômico no país. 
A culinária é o item mais bem avaliado pelos 
turistas estrangeiros na capital mineira, com 
índice de mais de 98% de aprovação. Hoje, a 
gastronomia responde por quase 40% dos em-
pregos na economia criativa de BH, com mais 
de 21 mil pessoas formalmente empregadas. 
(Fonte: ministério do turismo)

c A n A l   A b e r t o
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Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) e a Prefeitura 
de Belo Horizonte estão mobili-
zando comunidades em todas as 
regiões da cidade por meio das 
Comissões Regionais de Transpor-
tes e Trânsito (CRTT).

A criação do projeto, com visitas 
mensais as garagens das empresas 
operadoras do transporte público 
de Belo Horizonte, integram ações 
voltadas para a melhoria da quali-
dade com foco na comunicação da 
companhia com a comunidade para 
um relacionamento mais humano, 
moderno e transparente.

As atividades tiveram início 
em maio na regional Leste, com 
visita a garagem da Viação Getúlio 

Vargas. Em junho a visita foi na Re-
gional Oeste, na empresa Coletivos 
São Lucas. Em julho foi a vez da 
Regional Pampulha, na Rodopass. 
Em agosto a visita foi na Regional 
Nordeste, na Viação Globo. Em 
setembro, a Regional Barreiro, na 
Viação Sidon. Nesse mês a visita 
foi na regional Norte, na empresa 
Progresso.

Os próximos encontros estão 
agendados para o dia 9 de novem-
bro, na Regional Venda Nova, na 
garagem da empresa Cidade BH. 
E o último encontro do ano, será 
no dia 7 de dezembro, na Regional 
Noroeste, na Viação Anchieta. Os 
membros da CRTT›s da Regional 
Centro-Sul, participam de todas as 
visitas nas demais regionais. 

O projeto visita ao longo do 
ano, garagens das empresas ope-
radoras do transporte público, em 
nove regionais administrativas da 
cidade. “As visitas são uma oportu-
nidade de ação para todos os en-
volvidos: comunidade, empresas, 
técnicos do poder público, iniciativa 
privada, profissionais da área. O 
propósito é apresentar a empre-
sa, sua gestão, suas atividades 
e processos. Sua infraestrutura e 
tecnologia, e como são aplicadas 
na segurança, na manutenção 
dos veículos de forma eficiente e 
sustentável. Todos voltados para 
o bem-estar e melhoria da fluidez 
do transporte coletivo em nossa 
capital”, explica a assessora do 
SetraBH, Célia Macieira.

SetraBH e prefeitura mobilizam
comunidades em Belo Horizonte

regional nordeste

Amm promove o 1° Fórum da
Previdência para municípios

A proposta principal da reforma 
da Previdência, que altera as regras 
de aposentadorias e pensões para 
mais de 72 milhões de pesso-
as, foi aprovada pelo Plenário do 
Senado, em segundo turno, no 
dia 22. Como as administrações 
municipais são diretamente im-
pactadas por essas questões, a 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM) promove o 1° Fórum da 
Previdência para Municípios. O 
evento acontecerá nos dias 4 e 5 
de novembro, em Andradas, região 
Sul de Minas Gerais. As inscrições 
já estão abertas no Portal AMM.  

O impacto da reforma nos 
municípios será o tema da palestra 
magna, que abrirá o evento. “É 
importante ressaltar que a AMM 
defende a reforma da previdên-
cia e sua aplicação imediata, 
destacando que é fundamental a 
manutenção de estados e muni-
cípios na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 06/2019, em 
debate no Congresso Nacional”, 
destaca o presidente da AMM, 
vice-presidente da CNM e prefeito 
de Moema (MDB), Julvan Lacerda.

Apresentada pelo governo, 
com objetivo de reduzir a dívida da 
União, a matéria gerará, segundo 
o governo federal, uma economia 
estimada em R$ 800 bilhões em 
10 anos. Ficaram pendentes dois 
destaques, que serão votados 
nesta quarta-feira. A PEC agora vai 
à promulgação. Somente após esse 

ato do Congresso é que a reforma 
entra em vigor. A promulgação 
ainda não tem data marcada, mas 
deve ocorrer em novembro.

Em relação à votação da Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) 133/201, conhecida como PEC 
paralela da reforma da Previdência, 
a qual inclui estados e municípios no 
novo sistema de aposentadoria, foi 
sinalizado à Confederação Nacional 
de Municípios (CNM), pela presi-
dente da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado Federal, 
Simone Tebet, que deve acontecer em 
quinze dias. Em entrevista nesta terça-
-feira, 22 de outubro, a senadora disse 
acreditar ser possível fechar a questão 
na primeira quinzena de novembro.

De acordo com o relatório sena-
dor Tasso Jereissati (PSDB-CE), os Es-
tados poderão instituir as mesmas 
regras da União, por projeto de lei 

ordinária aprovado nas assembleias 
legislativas. Já os municípios, se não 
aprovarem critérios próprios, vão 
automaticamente aderir ao regime 
da União, aprovado anteriormente 
pelo Estado do qual fazem parte.

O presidente da CNM, Glademir 
Aroldi, reforçou as reivindicações 
municipalistas incluídas na PEC 
paralela. “Se não tiver condição 
de fazer o ideal, vamos fazer o 
que é possível”, disse Aroldi ao 
criticar o mecanismo para incluir os 
servidores estaduais e municipais 
nas regras gerais. Ele destacou 
que a CNM apresentou algumas 
emendas, e lembrou que o texto 
do governo, enviado ao Congresso 
Nacional, estendia as regras aos 
entes municipais. Mas eles foram 
tirados na Câmara para viabilizar a 
aprovação do texto com a promes-
sa de reinclusão pelos senadores.

Presidente da Amm, 
vice-presidente da cnm 
e prefeito de moema, 
Julvan lacerda
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Atual campeã, seleção brasileira de vôlei
de surdos encara mais um Panamericano

Lista de convocados tem dois mineiros

Entre os dias 24 de novembro 
e 1º de dezembro, Brasília irá 
sediar o Panamericano de 

vôlei masculino. Com quatro equipes 
disputando o campeonato (Brasil, 
México, Uruguai e ainda falta a con-
firmação de mais uma seleção), na 
primeira fase, elas disputam entre si 
e, na segunda etapa, o primeiro joga 
contra o último colocado e o segun-
do com o terceiro para saber quem 
irá para a final ou disputar o terceiro 
lugar. Os três primeiros se classificam 
para o mundial da categoria, que 
será na Itália em 2020.  

Mario Xandó, técnico da sele-
ção e medalhista olímpico de vôlei 
em 1984, conta que a escolha dos 
atletas para representar o país 
nesta competição foi feita após 3 
meses de seletivas e treino oficial. 
“A Confederação Brasileira de 
Desportos de Surdos (CBDS) possui 
uma lista de atletas das confedera-
ções estaduais que irão participar 
desse processo. Atualmente traba-
lhamos com, aproximadamente, 
65 esportistas que podem ser 
convocados”. 

Apesar das conquistas, o vôlei 
para surdos ainda sofre com os 
desafios do amadorismo. “Há muita 
resistência para conseguir investi-
mento, principalmente porque esse 
segmento não é considerado nem 
olímpico e nem paralímpico. Apesar 

do treinamento ser igual, quando os 
surdos jogam com atletas sem defici-
ência, há uma certa dificuldade para 
entender e acompanhar a dinâmica. 
E também não é possível competir 
paralimpicamente, pois o vôlei é jo-
gado por pessoas que têm deficiência 
nas pernas e eles ficam ‘sentados’”. 

Para se ter uma ideia de como 
essa modalidade ainda carece de 
mais investimentos, este Paname-
ricano será o primeiro no qual os 

jogadores terão todos os custos 
pagos pela confederação. “Como 
também sou o coordenador das 
seleções tanto masculina como 
a feminina, corri atrás por muito 
tempo e conseguimos ter o patro-
cínio do Banco do Brasil”.

Sobre as expectativas para a 
competição, Xandó diz que está 
confiante com o bicampeonato. 
“Estamos vindo de bons resulta-
dos mundiais, como o 5º lugar na 

Surdolimpíadas na Turquia. Além 
disso, a seleção americana, que 
poderia complicar a nossa vida na 
conquista do título, não estará pre-
sente nesta edição. Eles optaram 
por mandar apenas a feminina”. 

E, em relação ao futuro, o técni-
co também está otimista. “A atual 
primeira-dama, Michelle Bolsonaro, 
chegou com um discurso de dar mais 
visibilidade para os surdos e espero 
que isso também atinja o esporte”. 

mineiro no Panamericano 

O mineiro de Poços de Caldas, 
Cairo Gomes será um dos represen-
tantes do estado na seleção brasi-
leira. Professor da rede pública e 
particular, ele conta que joga vôlei 
desde a adolescência, mas parou 
para se dedicar ao trabalho e facul-
dade. “Depois de formado, voltei a 
jogar com ouvintes e fui perdendo 
a audição. Hoje tenho deficiência 
auditiva e preciso de aparelho para 
escutar melhor, tanto no trabalho 
quanto na parte social”. 

Gomes diz que conheceu a 
seleção de surdos em 2017 e 
retornou em 2018 para seletivas. 
“Desde o início do ano, tenho pre-

parado o meu condicionamento 
físico. Faço academia para ganhar 
massa muscular, alimentação com 
nutricionista e algumas terapias 
holísticas para dores, como yoga 
e acupuntura”. 

Questionado sobre como é re-
presentar o Brasil em uma compe-
tição continental, o jogador afirma 
que está feliz com a oportunidade. 
“Será uma honra fazer parte dessa 
seleção e poder contribuir para 
o bicampeonato. Estamos com 
muita vontade de jogar e ganhar 
mais uma vez. Todos do time estão 
se empenhando para nossa melhor 
versão dentro e fora de quadra. 
Então, acredito que o sentimento 
de todos é felicidade”, finaliza. 

 Alex Sandro Cardoso Borges - RS
 Cairo Gomes Fernandes - MG
 Daniel Ribeiro Prado - SP
 Douglas Ozores Rosa - SP
 Fabio Meira Alves - RS
 Felipe de Oliveira Neto - RS
 Guilherme de Carvalho Celestino - SP
 Guilherme dos Santos Westermann - Rio
 Lucas Bonalume Vieira - RS
 Luciano Canesso Dyniewicz - PR
 Rafael Camargo Santiago Pereira - MG
 Toribio Ramos Malagodi - RS
 Valberto de Lima Paixa Júnior - SP
 Washington Olegário da Costa Neto - SP

conheça o time oficial da seleção
brasileira masculina de Vôlei de surdos:

loraynne Araujo

organização é fundamental
CBF confirmou o calendário para o futebol de 2020

A lerta aos times mineiros, 
principalmente América, 
Atlético e Cruzeiro que 

participarão em várias competi-
ções ano que vem. A Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) 
divulgou o calendário de com-
petições profissionais masculinas 
para o ano de 2020. O futebol 
inicia no dia 22 de janeiro a vai 
até 6 de dezembro. Uma modifi-
cação importante é a mudança 
das Datas Fifa tradicionais, que 
irão paralisar as competições, 
como o Campeonato Brasileiro. 
Haverá também a estreia da 
Supercopa do Brasil, em janeiro.  

Uma das grandes reivindica-
ções dos clubes foram as Datas 
Fifa, já que se sentiam prejudi-
cados por causa dos amistosos. 
Mas, agora, as competições se-
rão paralisadas para a realização 
dos jogos da seleção brasileira. 
Além disso, em 19 de janeiro, terá 
a primeira edição da Supercopa 
do Brasil, que será disputada 
entre os campeões da Copa do 
Brasil e do Brasileiro.

Uma exceção, porém, é que 
mesmo com a paralisação nas 
Datas Fifa, o Campeonato Bra-
sileiro seguirá normalmente 
durante a realização da Copa 
América, que será disputada 
na Argentina e na Colômbia, e 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Por conta da Copa América, por 
exemplo, os convocados poderão 
desfalcar os seus respectivos clu-
bes em até nove partidas.     

Com relação aos calendá-
rios, do futebol de base e do 
futebol feminino, estes ainda 
serão divulgados. No calen-
dário, das Datas Fifa, que são 
realizadas tradicionalmente 
todo ano, serão nos cinco perí-
odos: março, junho, setembro, 
outubro e novembro.

Férias e pré-temporada - A CBF 
também confirmou que as férias 
irão ocorrer de 9 de dezembro de 
2019 a 7 de janeiro de 2020. A 
pré-temporada poderá ser realiza-
da até o início dos estaduais - ou 
seja, de 8 a 21 de janeiro de 2020.

 
campeonatos estaduais - A 
CBF também confirmou que os 
campeonatos estaduais passa-
rão a ter no máximo 16 datas 
disponíveis para 2020, com-
preendidas no período entre 
22 de janeiro e 26 de abril. 
 
brasileirão - O Campeonato 
Brasileiro de 2020 tem seu início 
marcado para o dia 3 de maio, 
estendendo-se até o dia 6 de de-
zembro. Seguirá em pontos cor-
ridos ao longo de 38 rodadas. A 
Segunda Divisão do Campeonato 
Brasileiro irá de 2 de maio a 28 
de novembro, continuando em 
sistema de pontos corridos e dan-
do acesso a quatro equipes para 
a Série A de 2021. A Série C vai de 
3 de maio até 8 de novembro. As 
quatro equipes que alcançarem 
a fase semifinal do campeonato 
ascendem à Série B de 2021. 
 
série d estendida - O calen-
dário de 2020 contempla uma 
reivindicação de clubes da Série 
D, que era o aumento do nú-
mero de datas da competição. 
A competição passa a ser dis-
putada por 64 clubes, em sua 
fase principal, sendo precedida 
por uma fase preliminar que 
movimentará oito clubes. Estes 
serão divididos em oito chaves, 
com jogos de ida e volta. Os qua-
tro melhores de cada grupo se 
classificam para a segunda fase, 
totalizando 32. Estes se enfren-
tam em confrontos eliminatórios 
até a definição do campeão. 

copa do brasil - As oito fases 
serão distribuídas em 19 datas, 
de 5 de fevereiro a 16 de setem-
bro. Os clubes participantes da 
Conmebol Libertadores entrarão 
a partir das oitavas de final.

 
      A CBF está repensando 
o futebol brasileiro, é muito 
importante, porque na Eu-
ropa, Ásia e até no Oriente 
Médio os calendários são bem 
organizados, resultando em 
excelentes receitas, lotando 
estádios, com isto os times e 
os países conquistando títulos 
internacionais, exemplo da 
Alemanha e Espanha, que vem 
conquistando títulos com os 
clubes e seleções.

O futebol movimenta no 
Brasil bilhões de reais, com 
patrocínios, cotas de televisão, 
transação nas compras e ven-
das de jogadores, marketing, 
bilheteria, entre outros. A or-
ganização é fundamental para 
o bom resultado. Infelizmente 
os ex-diretores da CBF fizeram 
da ent idade um desastre. 
Foram afastados, alguns até 
presos. A nova diretoria da CBF 
que tomou posse, este ano, 
está com bons planos. Agora 
está nas mãos dos dirigentes 
dos clubes fazerem uma boa 
organização e planejamento 
para colher títulos e levantar 
taças e troféus, além de muito 
dinheiro. Exemplo é o Flamen-
go, a diretoria passada orga-
nizou o clube, tinha dívidas 
chegando a R$ 500 milhões, 
conseguiu equilibrar receita 
e despesa, e o resultado está 
sendo mostrado, com um su-
perelenco que tem disputado 
títulos, podendo ganhar o 
Campeonato Brasileiro e a 
Copa Libertadores.

Prefeito concede imóvel público
ao Esporte Social Uberlândia

A lei que autoriza a concessão 
de uso de imóvel público em 
favor da entidade Esporte Social 
Uberlândia (Essube) foi assinada e 
sancionada no dia 28 pelo prefeito 
Odelmo Leão (PP). Em solenidade 
realizada no Centro Administrativo 
Municipal, a instituição teve ofi-
cializado um importante incentivo 
da Prefeitura de Uberlândia, que 
deve ampliar o trabalho social de 
estímulo à prática esportiva que é 
realizado junto a crianças e adoles-
centes da cidade.

Com o documento, a adminis-
tração municipal dá concessão de 
uso real para que o Essube cons-
trua e mantenha sua sede e um 
campo de futebol em uma área de 
17.136,34 metros quadrados, que 
pertence ao município e está loca-
lizada no bairro Lagoinha, próximo 
ao Camaru. O prazo de concessão 
é de 20 anos. A entidade terá até 
3 anos (prorrogáveis por mais 2) 
para implementar a infraestrutura 
e desenvolver o projeto “Goleada 
Social”, que prevê aulas gratuitas 
de futebol e de outros temas.

“Iniciativas como a do Essube 
são importantes para que as nos-
sas crianças e adolescentes tenham 
mais oportunidades de lazer e 
aprendizado. Parabenizo a direto-
ria da entidade pelo belo trabalho 
que vem desenvolvendo e tenho 
certeza de que, com essa área do 
município, o ‘Goleada Social’ só 
irá crescer e trazer orgulho à nossa 
população. É disso que precisamos 
em todos os setores da cidade: unir 
forçar por uma Uberlândia cada vez 
melhor”, declarou o prefeito.

crianças e adolescentes 

O Essube existe desde 2014 e é 
formado por ex-atletas, alguns dos 
quais passaram pelo Uberlândia 
Esporte Clube (UEC). Atualmente, 
a entidade atua com três núcleos 
existentes em espaços cedidos nos 
bairros Jardim Holanda, Roosevelt 
e Alvorada. Em todos, são desen-
volvidas atividades com foco no 
futebol. Os alunos, que devem 
estar matriculados em escolas, 
ganham o material completo de 
treino e não têm custo algum com 
as aulas.

Os projetos atendem mais 
de 400 crianças e adolescentes, 
entre 9 e 17 anos, e são viabiliza-
dos por meio de leis de incentivo. 

Um dos fundadores do Essube, 
Henrique Valle de Oliveira e Cruz 
acredita que as oportunidades 
oferecidas aos alunos serão am-
pliadas com o apoio recebido da 
prefeitura.

 “Já temos três projetos e, nessa 
área concedida pela prefeitura, 
vamos desenvolver o quarto, que 
é o ‘Goleada Social’. Queremos 
oferecer aulas gratuitas em outras 
áreas, além da prática de futebol, 
como curso de idiomas e reforço 
escolar. Se estamos com cerca de 
400 alunos, acreditamos poder 
aumentar nossa capacidade de 
atendimento para 700. E tudo 
gratuito. Além disso, ter a nossa 
própria sede será muito importan-
te”, contou.
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