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Você pode achar que o Natal está 
longe, mas, para os comerciantes, 
a data está cada vez mais próxima.

Por isso, a produção de produtos natalinos 
está a todo o vapor, dentre eles, o paneto-

ne, que parece ser o queridinho dos lares 
brasileiros. Além de agradar o paladar das 
famílias, ele também deve injetar muito 
dinheiro na nossa economia. Segundo 
pesquisa realizada pela Abimapi, a expec-

tativa é que a venda desse produto cresça 
5% na comparação com o Natal passado 
e alcance faturamento de R$ 735 milhões. 
Além disso, o panetone será exportado 
para mais de 50 países. O segmento se 

reinventa e, este ano apresenta  inúmeros 
sabores como caramelo, trufado e doce 
de leite.

INdISPeNSável NA ceIA de NAtAl,
PANetONe deve mOvImeNtAR
R$ 735 mIlhõeS NA ecONOmIA

economiA – PáginA 5

essa é a terceira e última matéria da série #Vivendo-
doluto. durante 3 semanas, aprofundamos sobre profis-
sionais ligados, de alguma maneira, à morte. Apesar de 
atuarem no mesmo segmento, empresários do ramo do 
luto, tanatopraxistas e coveiros têm visibilidades sociais bem 
diferentes. Não à toa, encerramos a série com o coveiro, 
o último profissional que todo ser humano terá contato e 
um dos mais marginalizados da sociedade.

setor de educação ganha nova sede em contagem

Aparelho promete definição
corporal sem ir a academia

O futuro já chegou, prova disso é o que promete o emsculpt, aparelho 
usado para aprimorar a hipertrofia e a definição dos músculos sem a 
necessidade de ir a academia. A “mágica” acontece por conta da energia 
eletromagnética, com capacidade de, em meia hora de sessão, provocar 
20 mil contrações abdominais. No entanto, a nova técnica divide opiniões.

19ª edição do
Bh Restaurant Week
prevê faturamento
de R$ 3,5 milhões

#AlertaAzul

#Vivendodoluto

coveiros falam sobre preconceito
social e o dia a dia da profissão

gerAl – PáginA 8
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conheça histórias de homens
que replanejaram suas vidas

por causa do câncer de próstata

em 5 anos, gatos serão os principais
animais de estimação no país

entre 2013 e 2018, houve um crescimento de 8,1% na quantidade de ga-
tos nos lares brasileiros. enquanto isso, o índice de cachorros ficou em 3,8%, 
menos da metade. Os felinos estão agradando mais por inúmeros fatores, 
dentre eles, o fato de as pessoas não acreditarem mais em mitos relacionados 
a esse animal. em 5 anos, a quantidade de gatos vai ultrapassar a de cães. 

gerAl – PáginA 9
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esPorte – PáginA 12

Um prédio de 42 salas, localizado no bairro eldorado, já 
abriga a Secretaria municipal de educação (Seduc) e a Fun-
dação de ensino de contagem (Funec). No mesmo endereço, 
funcionam o conselho de Alimentação escolar e o controle 
Social de manutenção da educação. O prédio conta ainda 
com salas de reuniões, biblioteca e auditório. O prefeito da 
cidade, Alex de Freitas (foto) disse que, agora, o local pode 
ser chamado de casa dos educadores.
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Prefeitos prometem lutar
contra a extinção de
municípios mineiros

diversos prefeitos do estado se 
reuniram em Andradas, no Sul de 
minas, para debater como a reforma 
da Previdência vai impactar nos mu-
nicípios. O tema está sendo tratado 
no Senado Federal, por meio de uma 
proposta do Governo Federal, que visa 
a extinção de 231 municípios minei-
ros, com menos de 5 mil habitantes. 
A notícia caiu como uma bomba junto 
aos congressistas, que, por sinal, pro-
metem fazer uma grande mobilização 
contra o projeto.

PolíticA – PáginA 3
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E D I T O R I A L

loraynne Araujo

“Para que um ato como o Ai-5 fosse editado, uma série 
de ações centralizadoras já deveria estar em vigor”

Recentemente, o deputa-
do federal e filho do atual 
presidente da República, 
eduardo Bolsonaro (PSl), 

disse, durante entrevista à jornalista 
leda Nagle, que se a esquerda “radi-
calizar” no Brasil, uma das respostas 
do governo poderá ser “via um novo 
AI-5”. A declaração aconteceu durante 
um posicionamento sobre os protestos 
de rua que estão ocorrendo em outros 
países da América latina. 

mas, você sabe o que foi o AI-5? 
Para entender melhor o tema, o edi-
ção do Brasil conversou com Adriano 
cerqueira (foto). ele é doutor em 
história, mestre em ciência política, 
diretor de GIGA Instituto de Pesquisa 
e professor do IBmec e UFOP.

reações: 
A fala de eduardo Bolsonaro repercutiu negativamente em todos os setores da política. Pessoas 

como Rodrigo maia (dem), presidente da câmara dos deputados; davi Alcolumbre (dem), presidente 
do Senado; além de representantes da esquerda e do próprio partido criticaram o que o deputado 
disse. Além da classe política, representantes de juízes federais, membros do ministério Público Federal 
(mPF) e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também se manifestaram contra o 
posicionamento do parlamentar.

o que foi o Ai-5? 

Foi um Ato Institucional, publicado em 13 de 
dezembro de 1968. era um recurso legal produzido 
pelo regime militar vigente. O AI-5 foi o mais famo-
so porque, na prática, retirou uma série de direitos 
civis, como a suspensão de habeas corpus, censura 
nos meios de comunicação, destituição de parla-
mentares por parte do executivo, intervenção em 
estados, cassação de direitos políticos, entre outras 
medidas excepcionais com caráter arbitrário.

qual é o contexto histórico desse ato? 

O ano de 1968 foi de acirramento no embate 
político do país, incluindo parlamentares que 
enfrentavam o governo do general costa e Silva. 
havia muitos protestos de ruas, envolvendo estu-
dantes e sindicatos, greves foram decretadas e as 
ações violentas de contestação do regime militar 
já estavam acontecendo com maior repercussão. 
esse clima de forte enfrentamento fortaleceu a 
ala mais linha dura do regime militar e o AI-5 foi 
uma das várias ações promovidas por esse grupo.

quais foram as principais consequên-
cias práticas? 

O aumento da censura, repressão política e 
cassação de mandatos de deputados (ainda em 
dezembro de 1968, 11 parlamentares federais foram 
cassados por meio do AI-5). O fortalecimento da ala 
linha dura do regime militar deu combustível para 
a oposição mais violenta e os anos seguintes foram 
de muitos enfrentamentos entre grupos armados e 
as forças militares, além de ações como sequestros 
e atentados violentos contra civis e militares.

como era a constituição na época 
do Ai-5? 

era feita ainda no regime militar e foi pro-
mulgada em 24 de janeiro de 1967. ela adotou 
a eleição indireta para presidente da República, 
por meio de colégio eleitoral formado pelos 
integrantes do congresso e delegados indicados 
pelas Assembleias legislativas. e essa constituição 
poderia ser alterada pelo dispositivo do Ato Insti-
tucional, como o AI-5.
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esse tipo de manobra constitucional 
poderia ser implementada atual-
mente?

A probabilidade é quase zero, pois a constituição 
em vigor dividiu os poderes da República e os atos do 
executivo são passíveis de revisão e até cancelamento 
por poderes como o legislativo e o Judiciário. Além 
disso, há o poder do ministério Público, instância 
responsável pelas investigações criminais e que é se-
parado dos demais poderes. Para que um ato similar 
ao AI-5 fosse editado hoje, uma série de ações legais 
e constitucionais centralizadoras em favor do poder 
executivo deveria já estar em vigor. mas, pelo con-
trário, o ambiente político atual indica um caminho 
inverso, com os poderes republicanos reivindicando 
sua autonomia e capacidade de atuação.

A nossa democracia ainda é recente. 
Podemos considerar que seria possí-
vel a volta da ditadura? 

No contexto atual, essa possibilidade é remo-
ta. Não há ambiente político para isso, nem há 
liderança ou partido, com o mínimo de capacidade 
de atuação, reivindicando uma ditadura, seja de 
direita ou de esquerda. Sempre haverá os extre-
mistas, mas eles ainda são insignificantes. 

eduardo Bolsonaro pode sofrer al-
gum tipo de punição? 

em termos legais, sim, mas essa punição seria 
motivada muito mais por uma questão política que 
propriamente legal. Ainda não está claro que há essa 
disposição de punição por parte das autoridades en-
volvidas, principalmente as lideranças do congresso.

ele pode perder o mandato?

em tese sim, mas mesmo nesse caso ele 
poderá recorrer ao tribunal Superior eleitoral e, 
também, se for necessário, ao Supremo tribunal 
Federal. entretanto, será muito improvável cassar 
um mandato no Brasil só porque se defende a 
ditadura. Se isso fosse feito, no caso para eduardo 
Bolsonaro, se abriria um precedente contra muitos 
parlamentares que apoiam regimes ditatoriais, 
como o de cuba, por exemplo.

A constituição em
vigor dividiu os

poderes da República
e os atos do executivo

são passíveis de
revisão e até

cancelamento por
poderes como o

legislativo e o Judiciário

menos 231 municípios?

A temperatura política em Brasília esquentou, na semana pas-
sada, quando o congresso Nacional tomou conhecimento do 
projeto de reforma Administrativa, patrocinada pelo ministro 

da economia, Paulo Guedes. A proposta sugere uma série de medidas, 
inclusive a extinção de mais de mil municípios, especialmente, aqueles 
com menos de 5 mil habitantes e sem renda própria para manter suas 
despesas administrativas.

As reações aconteceram assim que o assunto chegou ao conheci-
mento do parlamento brasileiro. O presidente da câmara, Rodrigo maia 
(DEM) afirmou que a proposta é “polêmica e importante”. Para Maia, o 
Palácio do Planalto encaminhou o assunto para ser digerido pelos par-
lamentares que, segundo ele, têm experiência suficiente para discutir de 
forma democrática, colocando-o a favor da população brasileira. Neste 
caso, representada na casa legislativa pelos deputados e senadores. 

O presidente da câmara externou que o assunto é delicado, mas 
que será tratado à exaustão na tentativa de encontrar uma saída plau-
sível. A proposta de projeto enviada pelo Governo para a apreciação do 
legislativo busca estabelecer uma nova era no que se refere à estrutura 
administrativa do poder público nacional. A finalidade, de acordo com 
Guedes, é diminuir o tamanho da máquina e de gastos. 

Pela cartilha de Guedes, minas Gerais deixaria de ter 231 municípios, 
todos eles com menos de 5 mil habitantes. A Associação mineira de mu-
nicípios (Amm), uma das entidades mais respeitadas do estado, está em 
alerta. A associação promete se juntar aos representantes das prefeituras de 
todo o Brasil a fim de caminhar na direção da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal para “espremer” os parlamentares em relação à proposta.

O recado do Palácio do Planado foi registrado. cabe agora aos con-
gressistas se posicionarem em relação a ele. Para além disso, fica evidente 
a pretensão do Governo em colocar os parlamentares federais contra a 
população brasileira. Não precisa de muito esforço para concluir que o 
Palácio do Planalto pretende desgastar os políticos nas casas legislativas. 
e, com certeza, o tempo irá provar isso.

em minas, a classe política está anestesiada, no entanto, as reações, 
especialmente, nos bastidores da Assembleia legislativa serão de eleva-
das proporções. Afinal, a grande maioria dos 77 parlamentares são eleitos 
exatamente nesses municípios, mediante parcerias e alianças feitas com 
prefeitos e vereadores locais. A única coisa certa é que o caldeirão político 
minero vai ferver de maneira nunca antes vista. 

em geral, as pessoas consideram que Governo tem que tomar alguma 
atitude que minimize as despesas e garanta a manutenção da máquina admi-
nistrativa do país. Porém, nesse caso, não se sabe qual foi o critério adotado. 
Fato é que esse tema detém o poder de desencadear uma “febre” entre polí-
ticos e administradores públicos, com consequências imprevisíveis. esperamos 
que aconteçam debates populares como convém aos regimes democráticos.

o sonho da grande pátria

O dado é surpreendente. cerca 
de 80 grupos criminosos têm 
algum controle sobre os presí-
dios. exercem o extraordinário 

poder de mandar matar, extorquir, 
comercializar drogas, enfim, expandir 
a violência por todo o território. A situ-
ação preocupa ante a moldura que se 
desenha, no caso, o fim das prisões após 
condenação em 2ª instância. Ah, mas a 
prisão provisória vai continuar, alguns 
argumentam. No entanto, a previsão é 
de que os cárceres ficarão ainda mais 
superlotados. 

hoje, já somam 337 mil os presos “pro-
visórios”, 41,5% de todos os encarcerados. 
A perspectiva é a de que, acabada a prisão 
após condenação em 2ª instância, o país 
aprofunde o ciclo da prisão provisória. 
O que seria mais um estrangulamento 
no nosso sistema prisional. Pior, um 
retrocesso com o endosso de nossa mais 
alta corte.

Generaliza-se a sensação de que o 
país continuará a navegar nas ondas da 
impunidade. donos de lavanderias de 
dinheiro, exércitos do crime, bandidos de 
todos os espectros, flagrados com a mão 
na massa, continuarão leves e soltos, a 
confirmar a tese de que o Brasil é, por 
excelência, o território da desobediência 
explícita. Nada mais surpreende. O escu-
lacho chega a tal ponto que os chefes dos 
grupos criminosos, mesmo jogados em 
prisões longínquas dos grandes centros, 
transformam o cárcere em escritórios. O 
estado formal não consegue enfrentar o 
mando do estado informal.

Os criminosos, aliás, têm na ponta da 
língua a indagação: qual a diferença entre 
nós e os bandidos de colarinho branco?

Ondas de terror se expandem, sob a 
expressão enganadora de governantes 
que dizem controlar grupos organizados 
do crime. Balela. O poder invisível, que 
parece festejar a barbárie que consome 
o país, não tem escrúpulos nem receio de 
mostrar a cara.

elevam-se ao nível do poder do esta-
do. Só falta mesmo os grupos criminosos 
mobilizarem seus “exércitos nas ruas e 
nos cárceres” em movimentos cívicos pela 
punição aos “criminosos da política”.  

e não será surpresa se parcela 
significativa da população aplaudir a 
bandidagem do andar de baixo contra a 
turma que faz zoeira no andar de cima. 
Afinal de contas, a passarela da crimi-
nalidade e o desfile de impunidade as-
sumem dimensões grandiosas e formas 
escandalosas. O ex-juiz Sergio moro até 
imaginou que, na condição de ministro 
do Governo, poderia agregar mais força 
e aumentar a estrutura para combater 
o crime. ledo engano. O legislativo, por 
conveniência, faz sérias restrições aos 
projetos do ministro.

O fato é que, ante a possível decisão do 
Supremo tribunal Federal (StF) no sentido 
de acabar com a prisão de condenados em 
2ª instância, corruptos e facínoras, com o 
mesmo status perante a lei, vão se valer 
dos mecanismos de protelação – recursos 
e embargos até eventual condenação em 
3ª instância ou em última e com trânsito 
em julgado de suas causas.

Não é de estranhar que a anomia - o 
descumprimento da lei - tome conta do 
país. voltaremos aos idos da colônia e do 
Império. Pinço um caso do passado. tomé 
de Souza, primeiro governador-geral, 
chegou botando banca. Os crimes proli-
feravam. Avocou a si a imposição da lei, 
tirando o poder das capitanias. mandou 
amarrar um índio que assassinara um colo-
no na boca de um canhão.  mas, o tiro não 
assombrou os tupinambás. Não havia jeito 
de evitar a desordem. Foi então que apare-
ceram as Ordenações do Reino (Afonsinas, 
manuelinas e Filipinas), que vigoraram até 
1830. Severas, estabeleceram a pena de 
morte para a maioria das infrações, coisa 
que chegou a espantar Frederico, o Grande, 
da Prússia, que ao ler livro das Ordenações, 
indagou: “há ainda gente viva nas terras 
de Portugal?” com o tempo, o rigor foi 
atenuado e o crime voltou com força.

entre sustos e panos quentes, o Brasil 
semeou a cultura do faz de conta na apli-
cação das leis. e aí passamos a sofrer a do-
ença espiritual da nação: a indiferença da 
população diante de crimes mais atrozes.

esse é o ambiente que faz florescer o 
poder invisível, cancro das democracias 
contemporâneas. O custo da violência 
no Brasil passa de cerca de R$ 300 mi-
lhões por dia, em cálculos feitos pelo ex-
-secretário nacional de Segurança Pública, 
coronel José vicente. Fosse esse o único 
saldo negativo, o país poderia comemo-
rar. mas, o custo emocional é impagável. 
morre-se um pouco a cada dia, levando a 
esperança, a fé e o sonho de termos uma 
grande pátria.

mailto:Twitter@gaudtorquato
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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

Amm entra na guerra para evitar
o fechamento de 231 municípios

Em Andradas, no Sul de minas, prefeitos 
e especialistas debateram os impactos 
da reforma da Previdência no âmbito 
dos municípios. Isso aconteceu no 1º 
Fórum mineiro de Previdência para os 

municípios, realizado pela Associação mineira 
de municípios (Amm), em parceria com o a 
prefeitura local. O texto principal já foi aprovado 
pelo Parlamento Brasileiro e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PSl). mas os estados 
e municípios ficaram de fora. eles aguardam a 
aprovação da Pec 133/2019, que os incluem no 
processo da reforma.

e, mesmo assim, as casas legislativas esta-
duais precisam aprovar as mudanças nos esta-
dos. em minas Gerais, cerca de 200 municípios 
adotam o Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS). entre eles, as maiores cidades, como Belo 
horizonte. especialistas que debateram o tema 
no fórum afirmaram que os pequenos municí-
pios têm dificuldades para criarem seus próprios 
regimes, pois teriam que regularizar institutos 
municipais de previdências, gerando despesas. 
Já os grandes optam pelo regime próprio, por 
acreditar na independência financeira da gestão 
da previdência.

No entanto, em pleno Fórum da Previdência, 
caiu como uma bomba o pacote econômico do 
ministro Paulo Guedes que prevê a “extinção” 
de 1.254 municípios brasileiros. O corte seria 
nos municípios com menos de 5 mil habitantes 

e arrecadação própria menor do que 10% da 
receita, não tendo estabilidade financeira. O 
governo condicionou o número de habitantes 
de acordo com o censo 2020 e os municípios 
devem comprovar sua estabilidade financeira 
em 2023, sendo que essa “extinção”, e a incor-
poração seria concretizada somente a partir de 
janeiro de 2025.

mas, a proposta do Governo Federal deixou os 
prefeitos em alerta. hoje, 231 municípios mineiros, 
de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e estatística (IBGe) de 2019, teriam 
menos de 5 mil habitantes. e têm municípios com 
pouco mais do que isso. Os números podem mudar 
com o censo de 2020 e as arrecadações também 
para cima ou para baixo.

Porém, entre os prefeitos mineiros, uma 
conclusão é geral. As reformas pretendidas 
pelo governo irão passar pelos municípios. 
As eleições municipais estão chegando e o 
assunto é de interesse de todos os atuais e 
futuros prefeitos.

O evento de Andradas, foi comandado pelo 
atual diretor da Amm, o prefeito de Andradas, 
Rodrigo lopes (mdB), que promete mais discus-
sões nos próximos meses em relação ao tema, 
especialmente no que concerne ao Pacto de 
Brasília, que propõe a extinção de dezenas de 
municípios mineiros.

Prefeito rodrigo lopes comandou
a reunião em nome da Amm
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Governador lança segunda etapa
do programa transforma minas

O governador Romeu Zema (Novo) deu início 
durante reunião na cidade Administrativa com 
todos os secretários e subsecretários de estado, à 
segunda etapa do transforma minas, programa 
de gestão de pessoas por mérito e competência 
lançado em março. 

Nesta fase, será colocado em prática o Progra-
ma de desenvolvimento de lideranças (Pdl). Os 
gestores participarão de módulos para valorização 
e desenvolvimento de competências específicas, 
entre elas orientação para resultados, resiliência 
diante de desafios, engajamento de pessoas, 
desafio do status quo, comunicação e liderança.

O treinamento é coordenado pela Fundação 
João Pinheiro, enquanto a Secretaria de Plane-
jamento e Gestão (Seplag) é responsável pelo 
transforma minas. No dia 04 de novembro, Zema 
apresentou a nova etapa, ao lado do vice-gover-
nador Paulo Brant (Novo) e do ex-governador 
Paulo hartung, que falou sobre equilíbrio fiscal e 
os exemplos de gestão implementados no espírito 
Santo.

Zema ressaltou o potencial da equipe do go-
verno e a intenção de fazer uma gestão diferente, 
voltada para a população. “O que nós queremos 
são soluções concretas. Aqui estão as pessoas 
que têm condições de fazer algo para mudar. Por 
experiência própria, para mudar, é necessário en-
volvimento, disciplina, determinação e, acima de 
tudo, coragem. vamos aproveitar esse momento 
único para o nosso desenvolvimento, que tem tudo 
a ver com a nossa realização”. 

O governador acrescentou que uma das coisas 
mais gratificantes para o ser humano é quando ele 
vê que está desenvolvendo e consegue ampliar o 
estoque de habilidades. “Isso todos nós almeja-
mos. O que eu quero é que, no futuro, o governo 
seja lembrado como aquele que veio para mostrar 
que dá para fazer muita coisa de um modo dife-
rente, mais leve e melhor para o povo”, afirmou.

O ex-governador Paulo hartung citou a recu-
peração econômica e social implementada por 
seu governo no espírito Santo, a partir de 2003. 
“Pegamos o estado quebrado e entregamos um 
governo organizado. tínhamos uma boa equipe, 

muito planejamento, focávamos no que era prio-
ritário.  colocar as coisas em ordem é desafiador”, 
explicou.

Segundo hartung, iniciativas como essa do 
Pdl são fundamentais para motivar os envolvidos 
e estabelecer prioridades. “vocês têm que ser um 
time, uma organização. haverá erros, óbvio. mas 
é preciso corrigir. Se trabalhar como um time, 
colaborativo, uma secretaria ajudar a outra, com 
controle interno proativo, haverá resultados. É 
preciso ver onde estamos e queremos chegar em 
minas Gerais, com estruturação de projetos e com 
gerenciamento de cada um. É como colocar um 
carimbo no que é prioritário. Já ouvi que o time 
daqui é de primeira”, acrescentou.

 

debate
durante a dinâmica, foi dada a oportunidade 

para os secretários e subsecretários levantarem 
pontos que consideram chave em sua atuação 
como líderes e também debaterem sobre como 
alcançar esses objetivos. temas como integração 
estratégica do governo, motivação dos servido-
res, composição de equipes por meritocracia e 
comunicação das ações governamentais junto à 
população foram apresentadas.

em sua apresentação, o secretário de estado de 
Planejamento e Gestão, Otto levy, apresentou as me-
tas já estabelecidas pelo governo e definidas no Pla-
no mineiro de desenvolvimento Integrado (PmdI).

“A gente quer um grande time e com ambição 
na meta. temos 31 objetivos estabelecidos pelo 
PmdI. São as lideranças que farão a diferença, es-
taremos investindo nesse processo, estabelecendo 
metas nos módulos de treinamento”, explicou.

O vice-governador pontuou como a gestão 
deve atender aos anseios da população. “esse 
governo tem uma característica fundamental que 
é a boa-fé. As pessoas querem isso, elas estão 
ávidas por transparência, por atitudes e palavras 
que têm a ver com aquilo que a gente acredita e 
isso tem uma força revolucionária”.

 

Primeira fase
O transforma minas é um programa de 

atração e pré-seleção, desenvolvimento e acom-
panhamento de desempenho de profissionais 
selecionados para cargos de liderança na admi-
nistração pública.

Até o momento, 140 lideranças já foram 
escolhidas por meio do programa. há ainda 16 
processos seletivos em andamento. Até 2022, 
terão sido 325 vagas abertas.

O programa possui critérios objetivos e trans-
parentes e é inspirado em experiências internacio-
nais bem-sucedidas - como na Austrália, no Reino 
Unido e no chile.

O programa é fruto de Acordo de cooperação 
técnica entre o Governo de minas e a Aliança, 
iniciativa que reúne organizações do terceiro Setor.

zema: “o que nós queremos são soluções concretas”
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nardyello rocha é oficializado como 
vice-presidente estadual do cidadania

O prefeito de Ipatinga, Nardyello 
Rocha, assinou sua ficha de filiação 
ao cidadania-23. ele foi ainda referen-
dado pelo presidente estadual da le-
genda, deputado estadual João vítor 
Xavier, como coordenador regional 
do partido no vale do Aço e também 
seu vice-presidente em minas Gerais.

O ex-vereador carlos lima, pre-
sidente municipal da sigla e que 
comandou o encontro Regional do 
cidadania lembrou que a agremiação 
partidária foi a primeira a engrossar a 
coligação que resultou na eleição de 
Nardyello para a Prefeitura de Ipatin-
ga, no pleito suplementar realizado 
em 3 de junho de 2018. “esse é um 
bom presságio para o ano de 2020, 
já que Nardyello, inegavelmente, já 
é reconhecido por todos como uma 
das lideranças mais influentes e 
respeitadas dentro do atual cenário 
político, especialmente, em função 

da diferenciada capacidade de gestão 
demonstrada em apenas um ano de 
mandato”, afirma lima.

Presença na comunidade
Xavier levou a Nardyello os 

cumprimentos do ex-ministro da 
cultura Roberto Freire, presidente 
nacional da legenda, e exaltou 
qualidades do prefeito de Ipatinga 
em sua fala: “Impressiona-me o 
seu espírito desprendido, a forma 
como dialoga com todos e valoriza 

talentos em seu governo, somando 
forças competentes em benefício 
da sociedade, independente de 
coloração partidária. também a 
maneira intensa como se dedica ao 
trabalho, estando sempre presente 
nas ruas, interagindo com as pessoas 
e conhecendo suas necessidades”.

novos rumos
Nardyello, por sua vez, disse que 

Xavier ser o presidente do cidadania 
influenciou bastante em sua decisão 

de filiar-se ao partido. “trata-se de 
um jovem dinâmico e identificado 
com os novos rumos que o país vem 
tomando, valorizando cada vez mais a 
ética, a transparência e a moralidade 
na vida pública”. 

ele ainda considerou como de-
terminante para sua escolha “o perfil 
do cidadania como um partido sem 
caciques e de linha de centro, porque 
os extremos, à esquerda ou à direita, 
são sempre prejudiciais, gerando 
isolamentos e radicalizações que 
retardam ou impedem soluções para 
problemas muitas vezes históricos”.

entre várias lideranças, também 
participaram do evento o secretário-
-geral do cidadania em minas, eugê-
nio mansur; thiago Nagib, represen-
tando o senador Rodrigo Pacheco 
(dem), e o deputado caio Nárcio 
(PSdB), atual presidente da comissão 
de educação da câmara Federal.
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zema x Funcionários
depois que colocar o pagamento de funcionários em dia, 

como previsto para o final deste ano, o governador romeu 
zema (Novo) vai flutuar por nuvens mais suaves. Com isso, fica 
mais fácil atender às demandas dos prefeitos.

líder do governo
Nos bastidores da Assembleia legislativa, comenta-se que 

não há segurança alguma em relação à continuidade ou não 
do líder do governo, luiz humberto carneiro (PSdB). ele, de 
acordo com informações, já esteve para deixar o cargo várias 
vezes e sua intenção poderá se confirmar no início de 2020. 

destino de Adalclever
Após deixar a Secretaria de Governo do prefeito Alexandre 

Kalil (PSd), o ex-presidente da Assembleia Adalclever lopes 
(mdB) sumiu dos meandros políticos. consta que ele estaria 
esperando para se tornar presidente do Instituto de Previdência 
do legislativo do estado de minas Gerais (IPlemG), entidade 
que reúne os ex-deputados estaduais. Ao longo de duas dé-
cadas, o posto esteve sob o comando de gerardo renault. 

Pt, o retorno 
Participando de um programa de tv, o novo presidente do Pt 

mineiro cristiano silveira afirmou: “Vamos eleger a maioria dos 
prefeitos de minas no próximo ano. O partido está se organizando 
para voltar com tudo ao poder, em minas e em Brasília”. Será? 

Política em ipatinga 
À medida em que vai se aproximando o ano eleitoral, o 

ex-prefeito de Ipatinga sebastião quintão (mdB) é visto, cada vez 
mais, circulando na periferia da cidade, visitando aniversariantes, 
líderes comunitários, correligionários políticos e tudo mais. Ou 
seja, já está em plena campanha. Seus adversários que se cuidem.

Política em Bh
Amigos do vice-governador Paulo Brant (Novo) são unâ-

nimes em afirmar que ele não será candidato a prefeito de 
Belo horizonte. No entanto, as informações de bastidores não 
passam de mera especulação. 

Política nacional
Foi uma semana turbulenta para o deputado eduardo 

Bolsonaro (PSl). depois de comentar sobre implementação do 
Ato Institucional 5 (AI-5), a turma adversária do Planalto caiu 
em cima dele. “O parlamentar terá momentos de dificuldades”, 
aposta o jornalista gerson camarotti.

 

Ajudando os estados
em certa medida, os novos projetos enviados pelo Governo 

ao congresso têm a intenção de ajudar os estados que estão 
em calamidade financeira. “A partir da implementação de uma 
nova legislação, esses entes federativos seriam reorganizados”, 
diz a jornalista Juliana rosa.

deputada x Presídios 
Quando esteve em um debate no programa Roda viva, na 

tv cultura, a deputada Janaina Paschoal (PSl), que teve mais 
de 2 milhões de votos, disse ser a favor de privatizações de um 
modo geral, porém, quando se trata de presídios, ela é contra. 

segmento da energia
envolvido em temas nacionais, o deputado lafayette de 

Andrada (Republicanos) disse, recentemente, que está bus-
cando novas informações para sugerir uma legislação atual 
que permita o crescimento do setor energético do Brasil. “O 
segmento cresce de maneira exponencial, inclusive com inves-
timentos externos”, comentou.
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs  
de Belo horizonte (cdl/Bh)

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

loraynne Araujo

Festival de gastronomia prevê
faturamento de r$ 3,5 milhões

Até o dia 24 deste mês, 40 restaurantes vão apresentar cardápios completos e exclusivos a preços fixos

Recentemente, Belo horizonte ga-
nhou o título de cidade criativa da 
Gastronomia, oferecido pela Unesco. 
essa premiação só comprova o que 

todos já sabem: os belo-horizontinos são bons 
no fogão e no garfo. Uma prova disso é que, 
segundo estimativa dos organizadores, a 19ª 
edição do Belo horizonte Restaurant Week, que 
acontece até o 24 de novembro, deve faturar 
R$ 3,5 milhões apenas na capital mineira. Isso 
representa um aumento de 35% nas vendas 
para os estabelecimentos participantes.  

O tema da 10ª edição será cozinha mediterrâ-
nea e cada restaurante vai oferecer uma entrada, 
prato principal e sobremesa por R$ 43,90 o 
almoço e R$ 54,90 o jantar. “trouxemos essa 
ideia dos estados Unidos, pois vimos que não 
tinha nada semelhante no Brasil. Adaptamos 
algumas coisas para os hábitos brasileiros e o 
festival já é um sucesso nacionalmente. No ano 
passado, nas duas edições, recebemos mais de 
2 milhões de pessoas nos 1.400 restaurantes 
cadastrados e o faturamento aproximado foi de 
R$ 160 milhões”, diz Fernando Reis Jr, ceO da 
Restaurant Week no Brasil.   

Para agradar os paladares mineiros, os chefs 
criaram um cardápio exclusivo, no qual reme-
mora uma culinária conhecida por ser sinônimo 
de saúde, privilegiando alimentos frescos, ervas, 
frutos do mar e steaks prepa-
rados com azeite. “A principal 
proposta do Restaurant Week é 
criar oportunidades e acesso à 
boa gastronomia. Sempre falo 
que é o momento de conhecer 
os restaurantes que você sem-
pre sonhou por um preço que 
você nunca imaginou”, brinca. 

Além de comer bem, quem 
participar do festival será convida-
do a ajudar a Associação mineira 
de Reabilitação (AmR). como 
nas edições anteriores, os restaurantes sugerem a 
doação de R$ 1,00, adicionado à conta, para ser 
destinado à instituição.   

mais visibilidade

O franqueado da tartuferia San Paolo, 
Gustavo Falco, conta que o restaurante irá par-
ticipar pela primeira vez do Restaurant Week. 
Aberto há 4 meses, ele pretende deixar o seu 
negócio mais conhecido em Belo horizonte. 
“Fazemos parte de uma rede de restaurantes. 
A unidade de São Paulo participou no ano 

passado e teve um aumento 
considerável no faturamento”. 

  Falco diz que espera que 
o movimento aumente 60% 
se comparado com o mês 
de outubro. “com apenas 
uma semana de festival, já 
percebemos que o fluxo de 
pessoas subiu, principalmen-
te na sexta-feira, sábado e 
domingo. Além disso, essa 
oportunidade veio em um 
bom mês, afinal, com a che-

gada do final do ano, o número de clientes 
diminui, principalmente por estarmos em um 
shopping”, finaliza.

conheça os
restaurantes participantes:

68 la Pizzaria, AA Wine, Alma chef, 
Amadeus, Benvindo, Bistrô entrecôte, cantina 
Piacenza, casa Gusto, duke ‘n’ duke Savassi, 
duke ‘n’ duke Buritis, duke ‘n’ duke centro, 
duke ‘n’ duke vila da Serra, eva, Gennaro, 
Gomez, Gusto Osteria, Inka, Itália Grill, J-San 
Japa lounge, l’entrecôte de Paris, la traviata, 
marilia Pizzeria, maurizio Gallo, maurizio 
Gallo São Pedro, menu dicasa, mes Amis, 
Nonna carmela, Olga Nur, Paris 6, Parrilla del 
Pátio, Patuscada, Pecorino, Saatore lourdes, 
Santi cucina e vino, Santino›s Risoteria, 
Speciali trattoria, tartuferia San Paolo, tinto, 
verano e Wäls Gastropub.

serviço: 19ª edição
Belo horizonte Restaurant Week

data: 1º a 24 de novembro
menu rw: R$ 43,90 no

almoço e R$ 54,90 no jantar
www.restaurantweek.com.br

“é o momento
de conhecer os

restaurantes que
você sempre sonhou

por um preço
que você

nunca imaginou”

halibut ao molho pro seco e noodles de zucchini é um dos pratos que será servido pela tartuferia san Paolo
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carros elétricos
de acordo com informações vindas de Brasília, em 10 anos, 

40% da frota de veículos do Brasil será de carros elétricos. A 
conferir...

tortura nunca mais
Sem meias palavras, o economista roberto gianneti da 

Fonseca bateu pesado. Ao ser indagado sobre o AI-5, sugerido 
pelo deputado eduardo Bolsonaro (PSL), ele afirmou: “É um 
absurdo alguém defender a volta do regime militar quando se 
sabe que naquele período houve tortura, exílio político, prisões 
e muitas outras atrocidades, seja ele de direita ou esquerda”.

tragédia política
“estamos vivendo uma tragédia na política nacional. Os 

filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSl), fazem 
questão de desrespeitar a liturgia do chefe da nação. Isso é 
péssimo para o Brasil e para sua imagem no exterior”. essa é 
a opinião do filósofo luiz Felipe Pondé.

tragédia da samarco
“Quando a barragem de Fundão, em mariana, perten-

cente à Samarco, derreteu morro abaixo trouxe uma série de 
problemas, inclusive para a vida de milhares de pessoas que 
vivem em torno do Rio do doce. Aliás, as águas do rio vão 
ficar contaminadas por décadas”, opinião do professor titular 
do setor de engenharia de minas da escola Politécnica (Poli) 
da USP, sérgio médici.

melhora na economia
Otimista, o jornalista e comentarista econômico João 

Borges disse, na semana passada, que apesar dos pequenos 
sinais, a recuperação da economia, mesmo lenta, pode sina-
lizar que estamos saindo da crise. “Os mais de 12 milhões de 
desempregados do Brasil, agradecem”, comentou.  

que venha 2020
em Brasília, há uma tese que diz que, este ano, os políticos 

ficaram batendo boca incansavelmente. Na sala de imprensa 
da câmara, os jornalistas aguardam para ver se no próximo 
ano teremos mais ação e menos palavrão. 

Brasil x mundo
Professor de Relações Internacionais da PUc minas Javier 

Vadell lembra que, para garantir uma boa posição na comu-
nidade europeia, o Brasil precisa estar fortalecido na América 
do Sul. Portanto, não deve sequer pensar em abandonar o 
mercosul. “Isso seria um sinal de enfraquecimento político”, 
aconselha o especialista.

Óleo contaminante
As coisas no Brasil acontecem por falta de precaução. Assim 

foi o caso do óleo que impactou negativamente as praias nor-
destinas do Brasil. Ao fazer essa reflexão, a mestre e doutora em 
direito ambiental erika Bechara disse que, se houvesse respeito 
ao meio ambiente no país, tudo poderia ser diferente, inclusive 
as leis brasileiras. mas, atualmente, o que se vê é a desordem.

Com um mercado em constante trans-
formação, no qual as novas tecnologias 
alteraram radicalmente a forma como 
as pessoas se comunicam e se relacio-

nam com o mundo, todos os segmentos da 
economia tiveram que se reinventar para per-
manecerem vivos em um mercado competitivo. 
e não é diferente para os setores de comércio 
e serviços, por isso a busca por novos conheci-
mentos e melhores práticas para administração 
dos negócios se tornou imprescindível para o 
sucesso das empresas.

É importante que os empresários estejam co-
nectados com as tendências e as novidades tecno-
lógicas que surgem a todo momento e que podem 
contribuir para o bom desempenho dos negócios, 
reduzindo custos, melhorando os processos 
internos e a experiência do cliente. Buscar aper-
feiçoamento e novas formas de atuar, com foco 
na inovação, tem sido cada vez mais necessário.

de forma rápida e dinâmica, o mercado 
tem se alterado, assim como o comportamento 
dos consumidores. desta maneira, estar em 
contato com esse novo cenário é fundamental 
para proporcionar experiências inovadoras aos 
clientes e, com isso, fidelizá-los. Atualmente, 
não apenas os grandes varejistas precisam 
estar atentos às novas tecnologias, essa é 
uma realidade que todos os negócios devem 
acompanhar, inclusive os micro e pequenos.

dentro deste contexto, para proporcionar 
aos empresários de Belo horizonte um espaço 
diferenciado para a aquisição de conhecimento 
e contato com soluções inovadoras, é que a 
câmara de dirigentes lojistas de Belo horizonte 
(cdl/Bh) e o Sebrae minas se juntaram para 
realizar o evento SUMMIT Experience Comércio 
e Serviços, de 18 a 20 de novembro.

Por 3 dias, os empresários terão a oportu-
nidade de participar de um evento de alto nível, 
com palestrantes renomados. eles poderão 
ainda conhecer startups com soluções voltadas 
aos setores de comércio e serviços e serem pro-
vocados para a mudança de mindset.

Serão discutidas as principais tendências 
do varejo para os próximos anos, além da apre-
sentação de cases de empresas inovadoras em 
minas Gerais, que podem servir de inspiração 
para a mudança de outros negócios.

Assuntos como e-commerce, sustentabi-
lidade nos negócios, tendências para o setor 
varejista, expansão de mercado, empreendedo-
rismo na terceira idade, transformação digital 
e estratégias para faturar mais, entre outros 
temas relevantes para os setores de comércio 
em serviços serão abordados por um time de 
especialistas.  

entre os palestrantes, está o publicitário e 
administrador de empresas Walter longo, que 
abre o evento com palestra sobre o mercado 

digital e as novas tecnologias. No segundo 
dia, um dos destaques é Alejandro vazquez, 
cofundador da Nuvem Shop e diretor de 
atendimento ao cliente, que explicará sobre 
a transformação das pequenas e médias 
empresas na era digital. Faz parte também 
da programação do dia, Allan costa, diretor 
de inovação da multinacional ISh, que vai 
dizer como inovar pode ser mais simples do 
que parece. 

Já na quarta-feira, último dia do evento, 
uma das palestrantes será Nina Silva, funda-
dora do movimento Black Money, ligado a 
iniciativas para educação, empreendedorismo 
e inclusão financeira da população negra. O 
jornalista marcos Piangers, autor de “O Papai 
é Pop”, e Gustavo cerbasi, autor de best-sellers 
como “casais inteligentes enriquecem juntos” 
e “cartas a um jovem investidor” também 
participam no dia 20.

este será um dos maiores eventos de Belo 
horizonte, que trará as tendências do varejo e 
oferecerá aos participantes conhecer e experi-
mentar as novas tecnologias e, principalmente, 
como poderão aplicar todo o aprendizado 
que será disponibilizado nos 3 dias de intenso 
conhecimento. Os interessados em participar e 
ter mais informações sobre Summtit experience 
varejo e Serviços podem acessar o site: www.
summit2019.cdlbh.com.br.

conhecimento e tendências para o varejo

http://www.restaurantweek.com.br
https://summit2019.cdlbh.com.br
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tradição de natal, vendas de panetone
devem injetar r$ 735 milhões no Brasil

Faltando pouco menos de 2 meses para 
o Natal, muitas lojas e supermercados 
já expõem nas prateleiras e vitrines os 
queridinhos das festas de fim de ano, 

os panetones. Para a Associação Brasileira das 
Indústrias de Biscoitos, massas Alimentícias 
e Pães e Bolos Industrializados (Abimapi), a 
expectativa é que as vendas do produto cres-
çam 5% na comparação com o Natal passado 
e alcancem faturamento de R$ 735 milhões. 

expor a iguaria antecipadamente nas 
gôndolas dos supermercados é uma estraté-
gia para alavancar a aquisição. “A fabricação 
do panetone começa em julho, quando são 
feitos os produtos para exportação, que vão 
para mais de 50 países. em agosto, inicia 
a produção nacional. A última fornada sai 
na primeira quinzena de dezembro”, diz a 
entidade.

eles vão além do tradicional com frutas 
cristalizadas, sendo possível encontrar ver-
sões de chocolate, caramelo, trufado, doce 
de leite, entre outros sabores diferentes. Uma 
pesquisa realizada pela Abimapi mostrou que 
20% dos lares brasileiros foram presenteados 
com panetone no Natal de 2018. No último 
ano foram vendidas 39 mil toneladas da 
guloseima, 2,5% a mais que em 2017.

A confeiteira Paula Rodrigues aproveita a 
data para produzir panetones gourmet e fatu-
rar uma renda a mais. “compro o tradicional 
ou com massa de chocolate no mercado 
e faço a personalização do produto. tenho 
vários recheios e coberturas que o cliente 
pode escolher. O que mais tem saída é o que 
eu chamo de ‘dois amores’ com chocolate 
branco e o de doce de leite. Os preços variam 
entre R$ 42 e R$ 50. comecei a receber enco-
mendas desde outubro e tenho expectativa 
de vender pelo menos 150 unidades”.

Os empresários do segmento supermer-
cadista mineiro também estão otimistas e 

acreditam que o consumo no Natal deste ano 
deve ser melhor devido ao avanço na econo-
mia, recuperação do emprego e estabilidade 
dos preços. Na comparação das vendas de 
dezembro sobre novembro, historicamente, 
os resultados sempre superam os 20%, se-
gundo levantamento feito pela Associação 
mineira de Supermercados (Amis).

A baixa inflação também vai contribuir 
para que os supermercadistas possam prati-
car preços nos mesmos patamares do Natal 
passado. de acordo com o levantamento, os 
valores terão, no máximo, a reposição da 
inflação, que está na casa dos 2,89% em 12 
meses. Os importados também não devem 
apresentar grande variação de preço, uma 

vez que a cotação do dólar está próxima do 
que ocorreu em 2018 - na casa dos R$ 3,70 
com máxima de R$ 4,01, ante a faixa dos 
R$ 4 neste ano.

Favoritos

Outros produtos típicos dessa época 
do ano e que também são facilmente 
encontrados nas lojas e supermercados 
são vinhos e os mais variados enfeites 
decorativos, além de itens para a ceia 
como aves, lombo e pernil. Aliás, o vinho 
deverá ter um aumento de vendas de 7%, 
incluindo nacionais e importados. O peru, 
item tradicional, tem demanda garantida 

para boa parte dos supermercadistas. No 
entanto, a maioria acredita na estabilidade 
no consumo desse produto.

outros produtos natalinos

e, nesse ano, os comerciantes vão apos-
tar em novidades para atrair clientes e aque-
cer as vendas. Pelo menos é o que garante os 
que foram ouvidos pela nossa reportagem.

Para luciano carvalho, gerente de uma 
loja de variedades, assim que passou o dia das 
crianças foi iniciada a montagem dos produtos 
para o Natal. “A gente se planeja desde o início 
do ano para conseguir trazer bom preço e 
variedade para nossos clientes. O movimento 

é crescente e começa a alavancar na segunda 
quinzena de novembro. em 2018, não sobrou 
nada no estoque e esse ano estamos esperando 
um aumento de 15% nas vendas”.

ele informa que as árvores têm bastante 
procura e que, por isso, são as primeiras a 
esgotarem. Os preços variam de acordo com 
o tamanho. Uma mais simples custa cerca de 
R$ 19, enquanto que uma grande e decorada 
pode chegar a R$ 900. O segundo item prefe-
rido são os pisca-pisca. trouxemos novidades 
com lâmpadas de led e formatos diferentes 
como anjos, pinhas e estrelas”, comenta.

O clima natalino também está presente na 
loja onde a vendedora Jaqueline Santos trabalha. 
“Já temos procura por artigos natalinos. Alguns 
clientes vêm para olhar, pesquisar preços e voltam 
depois, enquanto outros já gostam de fazer a 
compra com antecedência. estamos animados 
com a data e esperamos um crescimento de pelo 
menos 10% em comparação com o ano anterior”.

A vendedora diz que os preços não mudaram 
em relação a 2018. “Nós temos os itens tradi-
cionais como árvores, laços, bolas, pisca-pisca e 
guirlandas que estão com os mesmos valores do 
ano passado, variando de R$ 7 a R$ 250. Já os 
artigos mais sofisticados estão um pouco mais 
caros, mas temos opções que cabem em todos 
os bolsos. Os presépios de vidro e os papais-noéis 
dançarinos são as novidades que chamam aten-
ção dos clientes e custam entre R$ 130 a R$ 450”.

existe um tempo certo para 
montar a árvore de Natal e fazer 

a decoração da casa. de acordo 
com a tradição cristã é durante o 

primeiro domingo do Advento - o 
quarto domingo antes do aniversário 
de cristo. em 2019, a data cai no dia 
1º de dezembro. Os enfeites natalinos 
devem ser desmontados no dia de 
Reis, celebrado em 6 de janeiro.
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Onde tem ação dos 
deputados, tem gente 

vivendo melhor.
Com as emendas parlamentares, os deputados 

destinam recursos para resolver problemas das 

comunidades mineiras, como as goteiras do Asilo 

Obra Assistencial Monsenhor Alderigi.

Isso é Minas demais.

Saiba mais
almg.gov.br/emendas

“O Asilo ganhou um telhado 
novinho e acabaram as goteiras. 
Agora dá até pra dançar.”
Valdir Marques de Oliveira, 
73 anos.
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D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

chegA - como o governo Bolsonaro sofre influência de seus três filhos, o presi-
dente resolveu pedir a carluxo, vereador do Rio de Janeiro, que convença sua mãe 
e ex-mulher de Jair, Rogéria, a desistir de se candidatar a vereadora pelo Rio de 
Janeiro. Além dos filhos, papai não suportaria ter outra pessoa próxima na política.

o general heleno, um dos mais fiéis amigos de Jair Bolsonaro (PSL), 
respirou aliviado quando ele mudou de opinião e desistiu de nomear 
seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL) para ser embaixador em Washington.

mineiro de governador Valadares, o empresário eike Batista, 
nunca se orgulhou da sua cidade, embora seu pai, eliezer Batista, 
também seja mineiro de Nova Era. Eike está fissurado em fazer delação 
premiada. ele tem muito para contar.  

o presidente Jair Bolsonaro (PSl) fez da antipolítica sua base 
de sustentação para chegar ao Planalto. Apesar dos conselhos, ele 
continua usando o WhatsApp e mensagens de áudios. 

depois de ter cantado no maracanã, em 2009, Roberto carlos está 
animado com novos shows em estádios de futebol. em 2020, o artista 
vai cantar com Andrea Bocelli em São Paulo e, entre abril e maio, no 
Maracanã, pois o cenário servirá para um filme que fala de sua história.

se quiser mesmo ser candidato à reeleição, o prefeito Alexandre Kalil 
(PSd) deveria sair de seu gabinete e percorrer a cidade. como ele é de poucas 
palavras, terá que soltar o verbo quando ver de perto os problemas de Bh.

PerdAs PArA o JornAlismo - Nos últimos dias, o jornalismo mineiro ficou 
mais pobre. morreu virgílio de castro veado, a quem a categoria deve muito, 
pois, quando presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de minas Gerais 
conseguiu viabilizar a casa do Jornalista, na Avenida álvares cabral. Nosso pesar 
também por Alcindo Ribeiro, sinônimo de correção e profissionalismo; milton 
colen, o único jornalista que percorreu de barco o Ribeirão Arrudas na década de 
50 e foi um dos destaques da tv Itacolomi em narração esportiva e Nascimento 
Filho que, durante 28 anos, foi redator e locutor da Rádio Itatiaia, apresentando 
o seu famoso jornal matinal. A todos, nossa saudade!

o senAdor cArlos ViAnA (PSd) está otimista com as conversas em 
torno da expansão do metrô para o Barreiro e a construção da BR-381 Norte, 
entre Belo horizonte e João monlevade. Para ele, depois de tantos anos de 
desalento, já podemos comemorar essas obras. viana também está eufórico 
com o que minas vai receber do leilão do pré-sal. O senador acredita que a 
economia já começou a melhorar, mas que terá seu ponto alto em 2021.

o Presidente dA Fiemg, Flávio Roscoe continua defendendo a venda da 
cemig, pois, hoje, minas está perdendo indústrias com os projetos que empacam 
na companhia. ele deu como exemplo a energia fotovoltaica produzida em minas 
e que não conseguiu vender seu excesso de produção para a cemig. Para Roscoe, 
ainda estamos na época do “pistolão político” e isso só vai acabar com a venda 
da estatal, que não tem dinheiro para o investimento necessário no estado.

domingo, dia 10 de novembro

luizão leão
João dias - Rei da Feijoada
maria Fernanda tobias

segunda-feira, 11

murai caetano - Xico da Kafua
Sra. emília mascarenhas - esposa de Pacífico mascarenhas

terça-feira, 12

Rubens lessa de carvalho
José Renato Barbosa 
Ilma dotti

quarta-feira, 13

carmelita campos 
Sérgio Richard
magnólia maria Gonçalves

quinta-feira, 14

coronel Paulo duarte
Ricardo massara
Jornalista carlos Alberto dos Santos 
Jornalista vera de Oliveira 
Ivayr Soalheiro - contagem

sexta-feira, 15

Feriado Nacional - dia da Proclamação da República
Walmir moura Soares 
marília Sarti
magno Alberto Guimarães 

sábado, dia 16 

eliseu Soares 
dolores do carmo 
edmundo Pé de Alface - Feira dos Produtores

o empresário
rubens lessa
de carvalho

comemora seu
aniversário
no próximo

dia 12

AniVersário
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no final de semana do dia 2 e 3 de novembro, Karine martins,
Kamila rocha e Alessandra mendes ficaram em primeiro lugar no wod 
Paradise, campeonato de Crossfit em Betim, na categoria beginner
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daniel Amaro

#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

médico generAlistA e diretor dA clínicA Penchel
contAto: luana@navescoelhocomunicacao.com.br

lucAs Penchel

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Planos de vida são retomados após
tratamento do câncer de próstata

er diagnosticado com 
câncer de próstata pode 
ser assustador para gran-
de maioria dos homens, 

afinal, a doença ainda é cercada de 
mitos e preconceitos. Uma mistura 
de emoções, como raiva, ansiedade, 
medo, preocupações e angústia 
passam pela cabeça. também fica o 
sentimento de frustração, visto que 
todos os planos de vida terão que 
ser adiados, temporariamente, em 
função do tratamento. esse é um 
panorama dos principais desafios 
enfrentados pela população mas-
culina frente à descoberta do tumor.

O analista de marketing marcos 
Araújo, 45 anos, estava com todos 
os preparativos para seu casamento 
em andamento, quando veio a 
suspeita da doença. “em 2015, o 
exame de PSA deu uma alteração 
e os níveis estavam mais altos do 
que o adequado. O médico disse 
que poderia ser alguma inflamação 
na próstata e receitou um remédio. 
O problema sumiu, porém, passa-
dos alguns meses comecei a notar 
uma certa dificuldade de urinar. 
voltei ao consultório e o urologista 
sugeriu a realização do exame de 
toque retal”.

Faltando cerca de 5 meses para 
o grande dia, marcos recebeu o 
diagnóstico de câncer de próstata. 
“Fiquei muito nervoso e meu mundo 
desabou. É assustador saber que 
você tem uma doença que pode te 

matar se você não fizer logo o trata-
mento. Não sabia como agir, parece 
que não tinha mais um propósito de 
vida. minha esposa e filha ficaram ao 
meu lado o tempo todo. O melhor 
a fazer naquele momento era adiar 
o casamento até que tudo pudesse 
ser resolvido”, relembra.

ele conta que precisou passar 
pela cirurgia de retirada da próstata. 
“Pior do que a notícia da doença é 
saber que minha vida sexual poderia 
ser impactada. Isso mexeu comigo 
e me deixou desanimado. chorei 
bastante, mas não tinha outra al-
ternativa. Não senti dores durante 
e nem depois do procedimento. A 
única queixa é o incômodo para ir 
ao banheiro, mas o importante era 
estar curado”.

Passados alguns meses da cirur-
gia e tratamento, marcos foi reto-
mando a vida aos poucos. O final feliz 
aconteceu no final de 2016, quando o 
tão esperado casamento foi celebra-
do. “Foi um susto grande em nossas 
vidas, mas essa tristeza ficou no passa-
do. em 2019, completamos 3 anos de 
casados. É uma data para comemorar 
o amor e a vitória da vida”, conclui.

Os planos do comerciante Ge-
raldo tavares, 54 anos, também 
precisaram ser deixados de lado, 
momentaneamente, para o trata-
mento do câncer de próstata. ele e 
a família já haviam programado as 
férias de fim de ano. “O diagnóstico 
mudou minha vida radicalmente. 
Fiquei um pouco chocado porque 
sei da gravidade da doença. mas 

eu só tinha dois caminhos a seguir: 
fingir que não estava acontecendo 
ou enfrentar tudo o mais rápido 
possível”, conta.

Apesar de ter passado da idade 
em que é recomendado realizar 
o exame de toque retal anual-
mente, Geraldo salienta que não 
apresentava nenhum sintoma. “eu 
até evitava falar sobre o assunto e 
tinha medo do resultado. Foi contra 
minha vontade e por insistência da 
minha esposa que decidi ceder e 
fazer o exame. Acho que é por isso 
que ainda estou vivo, pois a doença 
foi descoberta em estágio inicial”.

ele diz que teve total apoio da 
família nesse momento. “eles en-
tenderam a gravidade da situação e 
esperaram que eu melhorasse para 

fazermos a viagem todos juntos. 
eu quis que a cirurgia fosse o mais 
breve possível e sabia dos riscos que 
poderia correr, mas minha vida era 
muito mais valiosa. O único descon-
forto é o pós-operatório, pois precisei 
usar fraldas e fazer tratamento para 
melhorar a incontinência urinária”.

depois dessa situação viven-
ciada, as coisas foram voltando ao 
normal. “tenho feito os exames de 
controle e procuro não ficar lem-
brando que já tive a doença. Apren-
di muito com tudo que passei e dou 
mais valor as pequenas coisas da 
vida. Se deus quiser, em dezembro 
estamos embarcando para curtir 
as férias tão aguardadas”, encerra.

lado psicológico

Situações assim mexem com as 
emoções do paciente e podem dei-
xar marcas. A psicóloga e membro 
da diretoria Nacional da Sociedade 
Brasileira de Psico-Oncologia (SBPO), 
Anali Póvoas Orico vilaça, esclarece 
que a família é fundamental durante 
todo o processo. “O apoio, cuidado, 
atenção e o diálogo podem ajudar 
muito no enfrentamento de forma 
positiva. Os homens tendem a evitar 
falar sobre o exame de detecção e o 
câncer de próstata. A doença ainda 
é permeada por muitos mitos e cren-
ças negativas. Sendo assim, o mem-
bro familiar mais próximo tem um 
grande papel de auxílio e de mostrar 
a importância do diagnóstico preco-
ce, consequentemente, uma melhor 
possibilidade de tratamento”.

Para a psicologia, muitas vezes, 
o câncer é entendido como um luto 
e interrupção dos planos. “A doença 
obriga o paciente a se afastar, por 
exemplo, da vida profissional, planos 
de casamento, viagens e até mesmo 
intercâmbio. ele precisa adiar por um 
tempo para poder dar atenção ao 
tratamento, mas isso é só uma fase e 
mais tarde tudo pode ser retomado”.

Outro problema está na acei-
tação do diagnóstico. “variáveis de 
estresse, depressão e ansiedade 
podem acometer o paciente on-
cológico, pela dificuldade de lidar 
com as rotinas de tratamento e 
efeitos colaterais. Por mais que essas 
reações sejam esperadas, quando 
há enfrentamento de uma doença 
como o câncer, a assistência em 
saúde mental também tem que ser 
levada em consideração”.

s

Neste mês, o edição 
do Brasil apresenta a 
série #AlertaAzul, que 

visa chamar atenção dos ho-
mens para a importância de 
cuidar da saúde. Nesta sema-
na, nos aprofundamos sobre 
o planejamento de vida versus 
descoberta da doença. Nas 
próximas duas semanas va-
mos abordar como fica a vida 
sexual durante o tratamento 
e, por último, apresentaremos 
como funciona o processo ci-
rúrgico para retirada do tumor 
e a vida após o procedimento.

homens relatam a descoberta
da doença e como fizeram
para superar o problema
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Qual é a relação entre a alimentação e um
dos cânceres mais comum em homens?

Neste mês é realiza-
da a campanha do 
Novembro Azul, 
que procura cons-

cientizar a população quanto 
a importância da prevenção 
e combate ao câncer de 
próstata. Para cada ano do 
biênio 2018/2019, foram 
estimados cerca de 68 mil 
novos casos da doença no 
Brasil, segundo dados do 
Instituto Nacional de câncer 
(Inca). 

Ainda conforme os dados 
da pesquisa, este tipo de 
tumor maligno é a segunda 
principal causa de morte por 
câncer entre os homens. com 
uma maior predominância 
dentre a população masculi-
na com idades entre 45 e 70 
anos, o câncer de próstata, 
geralmente, não apresenta 
sintomas notáveis em seu es-
tágio inicial. Por seu caráter, 
muitas vezes silencioso, se 
faz mais do que necessário, 
alertar e lembrar as pessoas 
sobre a relevância da pre-
servação de bons hábitos de 
vida e realização dos exames 
de sangue com o antígeno 
prostático específico (PSA) 
e o de toque retal, para pre-
venir a formação do câncer.

Segundo pesquisas re-
centes, umas das principais 
formas de evitar o câncer é 
ter uma alimentação sau-
dável, ser fisicamente ativo 
e manter o peso corporal 
adequado. Isso fica ainda 
mais evidente, quando ob-
servamos alguns dados da 
Organização mundial da 
Saúde (OmS), que apontam 
que aproximadamente 13 
em cada 100 casos de câncer 

no Brasil são atribuídos ao 
sobrepeso e obesidade.

O aumento da gordu-
ra corporal contribui para 
o mau funcionamento de 
órgãos, atrapalha o sono e 
diminui a disposição para 
a realização de atividades 
físicas, o que, por sua vez, 
acaba prejudicando toda 
a qualidade de vida. Na 
maioria dos casos, o excesso 
de peso é causado pela má 
alimentação e sedentarismo. 
Por isso, é preciso ressaltar 
que as pessoas devem evitar 
a ingestão exagerada de 
alimentos processados, ul-
traprocessados e compostos 
por uma grande quantida-
de de gorduras saturada e 
trans, amido e açúcar, pois 
esse tipo de consumo pode 
influenciar no aumento do 
peso e, consequentemen-
te, no desenvolvimento do 
câncer.

A ingestão de determi-
nadas comidas pode ser 
decisiva para a prevenção 
à doença. Presente em ali-
mentos de cor avermelhada, 
como tomate, cenoura, ma-
mão papaia e melancia, o 
licopeno é uma substância 
antioxidante, que ajuda a 
minimizar os danos causa-
dos pelos radicais livres. Já 
o sulforafano, anula a ação 
de substâncias cancerígenas 
e pode ser encontrado em ve-
getais verdes-escuros, como 
brócolis, couve, couve-flor e 
repolho. Os fitoestrógenos, 
por serem semelhantes ao 
estrógeno, podem auxiliar 
na regulação de doenças 
relacionadas ao hormônio 
masculino, sendo consumi-

dos por meio da soja, linhaça 
e derivados.

Além da mudança na 
dieta cotidiana, a realização 
de exercícios diários tam-
bém pode ajudar na perda, 
controle do peso e cooperar 
no fortalecimento de nos-
sos mecanismos de defesa. 
Algumas ações, como fazer 
caminhadas de ao menos 
30 minutos por dia e subir 
as escadas ao invés de usar 
elevadores, já são atividades 
que tiram o paciente do 
sedentarismo e podem se 
tornar o pontapé inicial para 
a escolha futura de práticas 
físicas mais intensas. Assim 
como alguns hábitos devem 
ser incluídos no dia a dia 
para se ter uma vida mais 
saudável, outros devem ser 
abandonados, como o taba-
gismo e o alcoolismo. 

Ao apresentar os sinto-
mas da doença, o paciente 
deve buscar pelo acompa-
nhamento profissional. Os 
principais sinais da doença 
são a micção frequente, 
fluxo urinário fraco ou in-
terrompido, nictúria, san-
gue na urina ou sêmen, 
disfunção erétil, fraqueza 
ou dormência nas pernas ou 
pés, e dentre outros. como 
esses  s intomas também 
podem ser de outras enfer-
midades, é indispensável 
que o homem se submeta 
a exames que identifiquem 
as causas desses problemas. 
Após o diagnóstico positivo 
do câncer, somente o mé-
dico responsável  poderá 
indicar qual será a linha de 
tratamento mais adequada 
para cada caso.

mailto:luana@navescoelhocomunicacao.com.br
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leíse costa

#Vivendodoluto

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

coveiros relatam preconceito e esquecimento
da sociedade com relação à profissão

“É um profissional que não existe 
para o mundo, mas todo ser humano vai 
embora pela mão dele. Acho que devia 
ser mais valorizado. Nós somos esque-
cidos”, reflete Welton Pedro Rocha, 42, 
coveiro há 23 anos no cemitério da Paz, a 
maior necrópole da capital com 545.548 
inumados, segundo os dados mais re-
centes da Prefeitura de Belo horizonte.

mesmo exercendo uma profissão 
nobre e que possibilita à família uma 
despedida digna, coveiros relatam 
sofrer preconceito devido ao trabalho. 
“Quando me veem saindo daqui e vou 
para o ponto de ônibus, ninguém fica 
perto de mim”, diz valdívio dos Santos, 
43, sepultador há 3 anos. No meio social, 
também se sente discriminado. “você 

fala que é coveiro e a pessoa solta um 
‘Nossa senhora!’ como se você fosse um 
traficante. Para mim, é a melhor coisa 
que tem, um trabalho tranquilo que não 
me dá tormento nenhum”, completa.

colegas de profissão, Rocha e Santos 
têm relatos parecidos sobre as reações 
das pessoas quando falam sobre o ofí-
cio. “As pessoas têm a mente pequena. 
elas difamam muito a imagem de um 
coveiro, ou melhor, essa profissão nem 
existe para sociedade. A última pessoa 
que pensam é neste profissional. mas, 
o que acham lá fora, não me importa. 
minha família me entende e aceita meu 
emprego. me sinto feliz aqui dentro, gos-
to do meu trabalho e o faço com amor”, 
conta Rocha.

Os dois têm histórias semelhantes de 
como se tornaram sepultadores: necessi-
dade. Após um acidente com o caminhão 

que trabalhava, o então motorista San-
tos precisava aguardar 3 meses para o 
conserto do veículo. mas, como as contas 
não podiam esperar, disse para minha 
esposa que aceitaria um trabalho como 
coveiro por esse período e sairia. “Falei 
para ela: me adaptei e vou ficar lá. Faz 
3 anos que estou aqui”, conta sorrindo. 

Além do enterro, o dia a dia de 
um sepultador envolve a exumação 
de corpos, que costuma ser o primeiro 
teste a um candidato à função. “Para 
ser coveiro, não precisa de curso, ne-
cessita de coragem. O primeiro teste é 
fazer uma exumação. Fez três, passou”, 
conta Rocha. Segundo ele, há quem não 
passe. “teve um que me olhou assim e 
disse ‘isso não é para mim, não tem um 
serviço mais leve?’ Não, o serviço é esse”, 
ri ao lembrar. 

A exumação é feita quando um ca-
dáver precisa ser retirado do local que 
está enterrado, seja por ordens judiciais 
(como no caso de investigações crimi-
nais ou de paternidade), ou ainda por 
questões relacionadas à administração 
do cemitério ou à lotação máxima do 
jazigo. em média, são realizados 20 
sepultamentos e 8 exumações por dia 
no cemitério da Paz.

No entanto, 23 anos de experiência 
não blindam o coveiro que começou na 
profissão aos 19. Para Rocha, casado, 
pai de duas filhas e avô de uma neta, 
sepultamentos de crianças são os mais 
difíceis. “Sou pai. meu coração parte. É 
igual quando estou sepultando um idoso 
e o outro idoso que ficou está chorando. 
É um sofrimento sincero. Prefiro ficar 
mais distante”, diz.

Apesar de não exigir um treinamen-
to, o ofício exige sensibilidade para a 

hora mais difícil: o enterro. “Se deixar 
por conta da família, eles não vão per-
mitir. você precisa saber dialogar com 
os familiares, explicar que o momento 
chegou. Ainda mais aqui, um dos ce-
mitérios mais movimentados de minas 
Gerais. tudo tem horário. Porém, tem 
que saber conversar direito. Às vezes, eles 
dizem que tem um parente chegando de 
longe, lógico que vamos esperar. digo 
para ficarem à vontade e vou fazer os 
outros enterros. A pessoa não pode ser 
um brutamontes. Não é que ele tem que 
chorar em todo sepultamento, mas pre-
cisa se sensibilizar com a dor do outro”.

descrente em histórias de terror que 
usam como cenário cemitérios, Rocha 
conta que seu único susto aconteceu no 
primeiro ano da profissão, ao abrir uma 
sepultura para exumar uma mulher que 
havia falecido há 5 anos. “Quando abri a 
urna, ela estava perfeita, intacta, ainda 
de maquiagem, uma jovem toda de 
branco. Foi um sacrifício para tirar essa 
cena da minha cabeça”.

A explicação para a conservação do 
corpo está no material da urna feita de 
zinco que, diferente da madeira, oferece 
uma vedação hermética que impede 
ação de micróbios. Além disso, o material 
é impermeável, à prova d’água e com 
durabilidade que pode chegar a 100 
anos. esse tipo de urna é usado para 
transportar um corpo por via aérea ou 
repatriar uma pessoa falecida. 

Rocha, que começou a trabalhar 
no local em 1996, conta que só deixa a 
profissão ao se aposentar. “levo para o 
lado do profissionalismo, é o meu ganha 
pão. Alguém tem que sepultar e sobrou 
para o coveiro. É minha função e vou 
fazer minha obrigação”.

Essa é a última matéria da série 
#Vivendodoluto, que chega 
ao fim após 3 semanas, em 

que aprofundamos sobre profissionais 
ligados, de alguma forma, à morte. 
Apesar de atuarem na mesma área, 
empresários do ramo do luto, tanato-
praxistas e coveiros têm visibilidades 
sociais bem distintas. Não à toa, 
finalizamos a série com o sepultador, 
o último profissional que todo ser 
humano terá contato e um dos mais 
marginalizados da sociedade.
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welton Pedro: “me sinto feliz aqui dentro, gosto do meu trabalho e o faço com amor”

Valdívio dos santos: “é um trabalho tranquilo
 que não me dá tormento nenhum”

Advogado Ricardo Karpat
fará palestra no dia do Síndico

O Sindicato dos condomínios 
comerciais, Residenciais e mistos 
de minas Gerais (Sindicon mG) 
e o Jornal do Síndico realizam 
em 2019, a 15ª edição do dia do 
Síndico.

O evento acontece no dia 30 de 
novembro no hotel mercure lour-
des, em Belo horizonte. Na oca-
sião, os síndicos vão poder assistir 
a palestras sobre diversos temas 
relevantes para qualificar ainda 
mais a gestão à frente do condo-
mínio, além de trocar experiências, 
conhecer produtos e serviços para o 
prédio, degustar deliciosos café da 
manhã e almoço e ainda por cima, 
concorrer a brindes.

O destaque deste ano é para 
a palestra “Síndico eficaz”. dire-
tamente de São Paulo, especial-
mente para o dia do Síndico uma 
das maiores referências em direito 
condominial no país, o advogado 
Ricardo Karpat. ele vai explicar ao 
público como tornar a gestão do 
condomínio mais eficiente. “vou 
mostrar quais atividades, ações 
e técnicas de administração que 
funcionam para o síndico fazer 
uma gestão eficaz”, diz.

Além dele, o corpo de Bom-
beiros vai explicar sobre as situ-
ações de risco de incêndio em 
condomínios e como preveni-las. 
em 2019, foram diversos casos de 
fogo em salas ou apartamentos 
na capital mineira. O mais grave 
deles aconteceu em junho, no 
condomínio do edifício clemente 
de Faria, na Avenida Afonso Pena, 
no centro da cidade, quando pelo 
menos 10 pessoas ficaram feridas. 
Por isso, a necessidade de alertar 
aos síndicos sobre a importância 
de manter em dia os equipamen-
tos de combate a incêndio e ter o 
AvcB – Auto de vistoria do corpo 
de Bombeiros.

O dia do Síndico também vai 
trazer palestras sobre manutenção 
e reforma predial e sobre guarda 
de documentos importantes.

O presidente do Sindicon mG, 
advogado especializado em direito 
condominial, carlos eduardo Alves 
de Queiroz, vai responder questões 
individuais que os síndicos possam 
ter no já tradicional “tira-dúvidas”. 
O presidente afirma que essa 
é uma boa oportunidade para 
que os síndicos adquiram mais 
conhecimento e tenham um dia 
agradável. “Sempre pensamos as 
palestras de modo a trazer novas 
informações e conhecimentos 
sobre gestão condominial e todo 
o universo dos condomínios. Por 
isso, é importante a participação 
dos síndicos. essa é uma ocasião 
para aprender e celebrar”, diz ele.

As inscrições para o 15º dia do 
Síndico estão abertas, são gratuitas 
e podem ser feitas pelo telefone (31) 
3337-6030, das 8h30 às 17h30.

ProgrAmAção 
8h30 às 9h – credenciamento e café da manhã
9h às 9h30 – Abertura com mensagem do Sindicon-mG
9h35 às 10h15 – “Reformas prediais: irregularidade, multas 

e precauções
Palestrante: – Francis José Saldanha Franco – diretor do 

crea-mG
10h20 às 11h – “Guarda e controle dos documentos do con-

domínio”
Palestrante: maria Aparecida da costa Alves – Bacharel em 

administração de empresas com ênfase em gestão de negócios 
e pós-graduação em gestão de arquivos e documentos pela PUc/
minas. Sócia diretora da Organização eficaz de Arquivos.

11h05 às 11h45 – “O condomínio frente aos aplicativos de 
hospedagem de curta temporada” Palestrante: Superintendente 
jurídico do creci-mG

12h às 12h30 – tira dúvidas - dr. carlos eduardo Alves de 
Queiroz – Presidente do Sindicon mG

12h30 às 14h – Almoço de confraternização
14h15 às 14h55 – “Brasil em chamas: os condomínios frente 

à onda de incêndios no país” - Palestrante: corpo de Bombeiros 
de minas Gerais 

 15h às 16h – “Síndico eficaz” - Palestrante: Ricardo Karpat - 
Advogado, professor, articulista e colaborador de diversos jornais 
e revistas especializadas, membro efetivo da comissão especial 
de direito condominial da OAB-SP.

16h às 16h30 – tira-dúvidas – dr. carlos eduardo Alves de 
Queiroz – Sindicon mG

16h30 às 17h30 – encerramento com sorteio de brindes
Presidente do sindicon mg,

carlos eduardo A. de queiroz
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nat macedo

em 5 anos, número de gatos pode ultrapassar
o de cachorros nos domicílios brasileiros

Reza a lenda que, mesmo 
tendo nascido pobres, 
os gatos já vieram ao 
mundo livres. contudo, 

uma pesquisa feita pelo Instituto 
Pet Brasil (IPB) revelou que o 
número de felinos domesticados 
tem crescido no país. Os dados 
apontaram que, entre 2013 e 
2018, houve um crescimento de 
8,1% na quantidade de gatos 
em lares brasileiros, enquanto 
que o índice de cachorros ficou 
em 3,8%, menos da metade. 
estima-se que até 2022 haverá 
um felino para cada cachorro 
no país. 

Para a veterinária Gabriela 
Fernandes, o aumento de gatos 
nas casas se deve a uma série 
de fatores. “O principal deles foi 
o fato de que muitos mitos que 
giravam em torno deste animal 
foram quebrados”.

A mudança no perfil dos tuto-
res também é outra questão re-
levante. “As pessoas estão traba-
lhando mais e, consequentemen-
te, ficam mais tempo 
fora de casa. Além 
disso, os imóveis 
estão cada vez 
menores e, por 
isso, as pessoas 
optam por um 
bicho que seja 
mais independen-
te”.

F o i  e x a t a m e n -
te o que fez a fotógrafa 
Adrielle Ribeiro. ela já teve três 
cachorros,  mas,  há 3 anos, 

adotou uma gatinha. “A minha 
é extremamente companheira, 
mas também é independente 
e higiênica, respeitando mais o 
meu espaço”.

essa independência 
também foi notada 

pela estudante de 
contabilidade Ka-
rine Kelly. Na sua 
casa tem três ca-
chorros e sua mãe 
encontrou um fi-

lhote de gato na rua 
a pouco tempo. “ela 

trouxe aqui pra casa e 
cuidamos até acharmos um 

adotante. Quando ele foi embora, 
decidimos procurar um para nós”.

depois da experiência, vieram 
mais quatro gatos e a família segue 
encantada com a diferença entre as 
duas espécies. “Os nossos cachorros 
são mais carentes e dependentes, 
já os gatos são mais desapegados e 
só se aproximam quando querem”.

Financeiramente falando, Ka-
rine também notou diferença. 
“Os produtos, ração e brinque-
dos para os gatos são mais em 
conta do que as coisas para cães”.

Já a design gráfica Ariane Socek, 
apesar de ter contato com felinos, 
preferiu adotar um cachorro. “tenho 
amigas que são tutoras de gatos, mas 
prefiro os cães. Noto que eles são mais 
companheiros e eu gosto disso, de le-
var para passear e de estar por perto”.

Pense antes 

A veterinária explica que as neces-
sidades do felino são diferentes das de 
um cachorro. “contudo, eles também 
precisam ser vacinados e cuidados. 
Outro ponto é a castração, pois a briga 
entre machos por causa das fêmeas e 
o cruzamento são as principais fontes 
de doenças entre eles”.

ela acrescenta que, apesar do 
“banho” feito pelo próprio animal, 
o gato também precisa de atenção 
na higiene. “É necessário escovar os 
felinos e dar banhos periódicos para 
evitar o acúmulo e bolas de pelo”.

Por fim, o ambiente também 
precisa estar preparado para receber 
os gatos. “Para quem mora em apar-

tamento, é importante colocar telas 
nas janelas e varandas para previnir 
acidentes. deve-se evitar ainda que 
ele saia de casa, pois pode ter conta-
to com algum animal doente na rua. 
Por fim, uma caixa de areia para as 
necessidades e água fresca - de prefe-
rência em fontes, pois felinos gostam 
de água corrente -, são fundamentais 
para seu bem-estar”.

mas, seja gato ou cachorro, a 
veterinária alerta para uma adoção 
responsável e consciente. “É preciso 
refletir muito antes da adoção. 
Procure um veterinário para discutir 
sobre e peculiaridade de cada espé-
cie, raça e tenha responsabilidade 
com o animal”, conclui.

Você 
sabia

No ano passado, 
o número de pets no 
Brasil era de, aproxi-
madamente, 139,3 
milhões. Os dados 
analisaram, além de 
cães e gatos, peixes, 
répteis e pequenos 
mamíferos.

A afirmação de que todo gato odeia água está errada. tudo vai 
depender de sua raça e criação

Quando castrado, ele passa a ter tendência a obesidade, pois o 
procedimento deixa seu metabolismo mais lento

Na Idade média, no Ocidente, as pessoas acreditavam que cruzar 
com um gato preto dava azar, o que é mentira. mas, no Japão, por 

exemplo, eles são símbolos da sorte

estudos indicam que a coloração preta do gato é responsável por 
torná-lo imune ao vírus do hIv felino

Ao contrário do que muitos pensam, o gato não tem 7 vidas. A 
expectativa é de que cada felino viva, em média, 15 anos

O ronronado do gato após receber um carinho significa que ele 
está feliz e tranquilo

Gato não pode ser adestrado? mito! O processo só requer mais 
paciência e a técnica correta

Arranhar e morder os donos não são sinais traição, e sim uma 
maneira de afeto 
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Adote um gato na

cão Viver.
saiba mais no

instagram
@caoviverbh

Bh recebe maior evento
do setor elétrico brasileiro

de 10 a 13 de novembro, o 
expominas recebe o XXv Seminário 
Nacional de Produção e transmis-
são de energia elétrica (SNPtee), 
maior evento do setor elétrico 
brasileiro, realizado a cada 2 anos, 
que debate os novos desafios do 
mercado.

com o objetivo de capacitar 
e desenvolver os profissionais do 
setor elétrico, o SNPtee reúne cerca 
de 2 mil participantes de diversas 
instituições de energia elétrica, que 
atuam especialmente na produção 
e transmissão de energia, tanto do 
Brasil como no exterior.

Serão apresentados cerca de 
600 trabalhos técnicos nos 16 gru-
pos de estudos do evento. Além dis-
so, acompanhando as mudanças 
do setor elétrico dos últimos anos, 
o SNPtee terá dois novos grupos 
de estudos este ano: sistemas de 
distribuição e sistemas de geração 
eólica, solar e armazenamento.

de acordo com o superinten-
dente de Planejamento e Opera-
ção de Geração e transmissão da 
cemig e coordenador-geral do XXv 
SNPtee, Nelson Benício marques 
Araújo, as mudanças realizadas 
no seminário têm o objetivo de 
alinhar-se às tendências observa-
das no setor elétrico, permitindo 
aos participantes debater temas 
relevantes e atuais, importantes 
para o crescimento sustentável 
das empresas. “A ideia do SNPtee 
é ampliar e aperfeiçoar o conhe-

cimento tecnológico alcançado e 
das pesquisas em desenvolvimento 
para melhorar a efetividade dos 
sistemas de potência do país”, 
destaca. 

novidades 

Neste ano, o SNPtee promo-
verá pela primeira vez o encontro 
das lideranças das empresas e 
entidades de geração e transmis-
são de energia (encontro de ceOs) 
com o objetivo de discutir sobre os 
grandes temas do setor elétrico 
nacional.  Além disso, o evento terá 
um espaço destinado aos jovens 
profissionais do setor de energia.  
A novidade será o Next Generation 
Network Showcase (NGNS), uma 
iniciativa do comitê Internacional 
de Produção e transmissão de 
energia elétrica (cIGRe).

“essa iniciativa visa propiciar 
aos jovens membros do cigré-
-Brasil a chance de apresentarem 
seus trabalhos a um público 
especializado e desfrutarem da 
possibilidade de desenvolver e 
construir networking desde o iní-
cio de suas carreiras. Além disso, 
a 25ª edição do SNPtee vai contar 
com stands de quase 80 empresas 
patrocinadoras, que vão expor e 
divulgar projetos e trabalhos de-
senvolvidos em suas atividades”, 
afirma Araújo.

Inscrições e detalhes sobre o even-
to pelo site: www.xxvsnptee.com.br. 

serviço

XXV seminário
nacional de Produção

e transmissão
de energia elétrica

data:
10 a 13 de novembro de 2019

local: expominas
Avenida Amazonas, 6200,

Bairro Gameleira
Belo horizonte

expominas

Planejado dentro dos padrões 
internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis 
e multifuncionais do mercado, o 
centro de eventos expominas pos-
sui uma infraestrutura inteligente 
para realizar com sucesso shows, 
eventos corporativos, culturais e 
sociais, nacionais e internacionais. 
São 72 mil metros quadrados de 
área construída dos quais 30 mil 
m2 destinados à área de eventos, 
com capacidade para até 45 mil 
pessoas.

O expominas Bh está locali-
zado na região do hipercentro de 
Belo horizonte, entre dois grandes 
corredores de acesso à capital, a 25 
minutos do Aeroporto da Pampu-
lha e a 50 minutos do Aeroporto 
de confins. 

Siga nossas redes sociais, Ins-
tagram e Facebook, (@expomi-
nasbh) e confira mais informações 
pelo site: www.expominasbh.
com.br

estudantes do colégio Batista
vencem tribunal internacional

Promovido pela Dom Helder Câmara, o tribunal 
é uma simulação da Corte Internacional de Justiça

Uma experiência trans-
formadora. É assim 
que os  estudantes 
Arthur leal, Bianca 

marcelino e laura Rosas descre-
vem a participação no tribunal 
Internacional estudantil (tRI-e) 
2019, promovido pela faculdade 
dom helder câmara, do qual 
foram os grandes vencedores. 
como prêmio, a equipe recebeu 
uma viagem para conhecer a 
corte Interamericana de direi-
tos humanos, na costa Rica. 
Além dos estudantes, matheus 
Nepomuceno e larissa Santiago, 
que são ex-alunos do Batista e 
acadêmicos de direito da dom 
helder, também integraram a 
equipe campeã. 

cr iado em 2014,  o tRI-e 
simula uma corte Internacional 

de Justiça visando à resolução 
de questões de extrema contro-
vérsia no campo do direito inter-
nacional. O objetivo é incentivar 
o estudo e o debate sobre os 
crimes contra a humanidade, o 
meio ambiente, o estado demo-
crático de direito, entre outros. 
Para isso, são formadas equipes, 
sendo que os integrantes atuam 
como delegados de um país, de-
finido por sorteio, devendo atuar 
conforme a posição política do 
mesmo. Para isso, as equipes 
são convidadas a apresentar 
suas teses por meio das fases 
orais do tRI-e.

estudante da 3ª série do ensi-
no médio, laura Rosas conta que 
sua equipe representou a Argen-
tina e destaca que a participação 
no tRI-e foi uma oportunidade 

para desenvolver competências 
socioemocionais. “Foi um pe-
ríodo que exigiu de nós muita 
renúncia, mas foi também uma 
experiência que nos completou 
como alunos e nos fez ter uma 
vivência profissional que não 
teríamos em outra ocasião. 

com o tRI-e, desenvolvemos 
mais a nossa aptidão para os 
debates, a oratória, a habilida-
de de pesquisa. Acima de tudo, 
pudemos desenvolver a nossa in-
teligência emocional. Podemos 
dizer também que o tRI-e nos 
deu muito mais do que uma via-
gem. Nós fomos agraciados com 
o prêmio de primeiro lugar, mas, 
ao mesmo tempo, ganhamos 
grandes amigos”, ressalta laura.

Bianca, estudante da 2ª série 
do ensino médio, lembra ainda 
que o fato de terem convivido 
com alunos da graduação trouxe 
crescimento a eles. “Além disso, 
aprendi a controlar minhas emo-
ções e a superar o nervosismo na 
frente das pessoas. Foi uma ex-
periência importante para mim 
em relação à aprendizagem do 
que é um verdadeiro tribunal”, 
acrescenta. 

Já leal, também estudante 
da 2ª série, compartilha que o 
tRI-e intensificou a vontade de 
seguir a carreira no âmbito do 
direito. “O tribunal ampliou a 
minha visão sobre o que quero 
como carreira. Antes, já tinha o 
desejo de cursar direito, e esse 
interesse foi aumentado. O tRI-e 
me ajudou ainda a lidar com a 
pressão, a desenvolver a minha 
oratória. No início foi cansativo, 
mas, com o passar das etapas, 
vejo como valeu a pena. Foi 
uma experiência gratificante”, 
afirma ele.

estudantes do Batista vencem o tri-e
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loraynne Araujo

Programa ccBB educativo promove oficinas 
com a exposição “Paul Klee – equilíbrio instável”

Em clima de comemoração, 
a nova casa da educação, 
patrimônio de contagem, foi 

inaugurada no dia 1º de novembro. 
Agora, a Secretaria municipal de 
educação (Seduc) e a Fundação de 
ensino de contagem (Funec) fun-
cionam na antiga escola municipal 
Pedro Pacheco, na Rua coimbra, 
Nº 100, bairro Santa cruz Indus-
trial, Regional eldorado. 

São 42 salas que abrigam 
toda a estrutura administrativa, 
bem como o conselho municipal 
de educação (cmec), o conselho 
de Alimentação escolar (cAe) e 
o controle Social do Fundo de 
manutenção da educação Básica 
e de valorização dos Profissionais 
da educação (confundeb), órgãos 
importantes de controle social. O 
prédio também conta com salas de 
reunião, onde é possível ministrar 
formações, além de biblioteca e 
auditório.

O hall da sede própria também 
receberá exposições de artes men-
sais do Projeto tudoaver, uma par-
ceria com a Secretaria municipal 
de cultura, esporte e Juventude. 

Pensando no bem-estar dos estu-
dantes e familiares, a nova sede 
da Seduc/Funec tem mais espaço 
para melhor atender as demandas 
solicitadas pelo município durante 
todo o ano letivo.

“esse prédio abrigou por mais 
de 40 anos uma escola importante 
da Rede municipal de contagem, a 
escola Pedro Pacheco. ela foi palco 
de mentes, de projetos, de pessoas 
brilhantes, que por aqui passaram. 
como diz Fernando Pessoa, existe 
uma travessia, às vezes precisamos 
seguir um novo caminho e isso é a 
ousadia do ser e do fazer. Foi assim 
que no governo do prefeito Alex de 
Freitas esse prédio se transformou 
agora na casa dos educadores, nós 
apenas estamos aqui ajudando a 
tramitar os processos, na verdade a 
rede é de todos”, disse a secretária 
municipal de educação e presiden-
te da Funec, Sueli Baliza.

O prefeito afirmou que queria 
homenagear os servidores da 
educação. “A cidade tem colhido 
significativos frutos, é importante 
falar dos investimentos, mas quero 
destacar o crescimento do nível 

de alfabetização dos nossos alu-
nos até 8 anos que está batendo 
recorde. estamos saindo de 45% 
das crianças alfabetizadas para 
76% no terceiro trimestre deste ano 
e vamos chegar no final de 2020 
com 95%, isso não é pouca coisa. 
espero com que a inauguração 
desse espaço, todos encontrem um 
local adequado e condições favorá-
veis para aperfeiçoar o trabalho”.

O subsecretário de Gestão e 
Operações da Seduc, Sérgio men-
des, ressaltou algumas conquistas 
da educação neste ano. “tivemos 
a valorização dos servidores, ofer-
tamos muitas formações, estamos 
reformando as escolas que há 
muitos anos não tiveram nenhu-
ma revitalização, aumentamos o 
repasse para as creches parceiras, 
aumentamos o número de vagas 
na rede de ensino, distribuímos 
uniformes, melhoramos o kit es-
colar e a merenda, isso tudo tem 
que ser destacado. temos que 
valorizar a educação e avançar. 
Quero agradecer ao prefeito e a 
todos que trabalharam muito para 
isso”, disse.

O prefei to Odelmo leão 
(PP) anunciou o lançamento de 
um novo incentivo aos peque-
nos negócios de Uberlândia. em 
cerimônia realizada no centro 
Administrativo, foi apresentado o 
Projeto Agente local de Inovação 
(AlI), que resulta de um convênio 
firmado pelo município, por meio 
da Secretaria municipal de desen-
volvimento econômico, Inovação 
e turismo (Sedeit), com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às micro e Pe-
quenas empresas (Sebrae). 

A proposta é auxiliar no de-
senvolvimento de empresas de 
micro e pequeno porte por meio 
de consultoria gratuita. durante os 
próximos 15 meses, 360 empreen-
dimentos poderão ser beneficiados 
pela iniciativa. 

“O nosso trabalho tem sido o 
de garantir um cenário de esta-
bilidade e confiança para o nosso 
empresário. empreender não é fá-
cil, mas nós, como gestão pública, 
estamos aqui para ser um facilita-
dor, ouvindo e buscando meios de 
apoiar quem vive em Uberlândia e 
quer o melhor para a nossa cidade. 
O AlI vem para somar: nós vamos 

levar até as empresas profissio-
nais capacitados para ajudar a 
fortalecer os empreendimentos”, 
destacou o prefeito.

consultoria gratuita 
À frente da Sedeit, Raphael leles 

explica que o AlI vai oferecer uma 
consultoria qualificada e gratuita 
para negócios que estão buscando 
inovação. O projeto será executado 
em dois ciclos, com o atendimento 
de 180 empresas por vez. 

“O nosso olhar é sempre de 
360 graus, firmando parcerias e 
obtendo resultados. Por determi-
nação do prefeito, o nosso compro-
misso com a geração de emprego 
e renda para a população passa 
por várias frentes, desde as obras 
de infraestrutura do programa 
Uberlândia Integrada, passando 
por investimentos em segurança, 
saúde, educação, incluindo a am-
pliação do sistema de captação 
de água capim Branco, até che-
gar em ações diretas e concretas 
para o empreendedor, como essa 
que estamos iniciando”, disse o 
secretário.

Parceria e inscrição 
São elegíveis para o progra-

ma AlI empresas com fatura-
mento anual de até R$ 4,8 mi-
lhões, atuantes na indústria, no 
comércio ou no setor de serviços 
e os distritos. Pelo convênio, o 
Sebrae aplicará recursos oriun-
dos do conselho Nacional de 
desenvolvimento científico e tec-
nológico (cNPq) na contratação 
e capacitação de nove agentes 
locais de inovação, além de cus-
tos operacionais do programa, 
totalizando um investimento de 
R$ 700 mil. em contrapartida, 
o município repassará R$ 113,4 
mil investimento destinado à 
contratação do consultor sênior 
que dará suporte aos agentes.           

No ato da inscrição, feita me-
diante um cadastro simples junto 
ao Sebrae, o empreendedor pre-
encherá um documento chamado 
de Radar da Inovação, que ajudará 
a instituição a traçar o perfil da 
empresa e definir sua qualificação 
dentro do programa. O empresário 
é informado imediatamente sobre 
sua inclusão no AlI.

como nasce uma obra de Arte? 
– Ateliê das cores

data/horário: 15 de novembro. A sessão tem 
duração de 2h com as entradas nos seguintes 
horários: 11h e 15h.
indicação etária: a partir de 7 anos,
acompanhado dos pais ou responsáveis.
 
trocação de história
– imaginário cotidiano – Fantoches e mamulengos

data/horário: 16 e 17 de novembro. cada sessão 
tem duração de 2h
com as entradas às 11h e às 15h.
indicação etária: Acima de 6 anos e
acompanhado dos pais ou responsáveis.

eu faço meu brinquedo – Kleetipia

data/horário: 23 e 24 de novembro.
cada sessão tem duração de 2h
com as entradas às 11h e às 15h.
indicação etária: A partir de 4 anos e acompa-
nhado dos pais ou responsáveis.

lugar de criação em libras

data/horário: todos os domingos. cada sessão 
tem duração de 1h com entradas às 14h.
indicação etária: Acima de 5 anos e
acompanhado dos pais ou responsáveis.

local: ccBB – Belo horizonte
(Praça da liberdade, 450 – Funcionários)

Durante o mês de novembro, o centro cultural 
do Banco do Brasil (ccBB) irá oferecer oficinas 
que interajam com as temáticas da exposi-

ção “Paul Klee – equilíbrio Instável”. A atividade faz 
parte do Programa ccBB educativo e terá atrações 
para crianças e adultos que estimulam o diálogo 
com a arte de maneira criativa e lúdica. A mostra 
fica em cartaz até 18 de novembro, período em 
que há diversas ocasiões para aproveitar o lugar de 
criação, sempre com entrada gratuita, aos sábados 
domingos e feriados das 11h às 13h e das 15h às 17h.    

O educador mateus mesquita diz que as ativi-
dades foram pensadas para que o público crie um 
diálogo melhor com o artista que está com suas 

obras em cartaz. “Fazemos uma pesquisa profunda 
para tentar entender o processo de criação do autor 
e trazemos esse resultado para as oficinas que são 
ofertadas”. 

ele explica ainda que as atividades são pensadas 
de acordo com 4 eixos principais, nos quais, por meio 
de processos pedagógicos, artísticos e curatoriais, 
há o desenvolvimento da criatividade, trazendo a 
experiência de ateliê para quem está participando 
das oficinas. “As aulas são pensadas para atender 
a todas as famílias. Queremos receber todos no 
nosso espaço”.   

 também estão na programação atividades in-
clusivas. todos os domingos do mês, das 14h às 15h, 
no lugar de criação em libras, há ações acessíveis 
que promovem a cultura surda por meio de jogos e 
temáticas artísticas.

Paul Klee nas oficinas 

O Paul Klee está presente em todas as oficinas. 
Na “como nasce uma obra de arte?” o público é 
apresentado ao “Ateliê das cores”, no qual os parti-
cipantes serão convidados a experimentar o mundo 
das cores por meio de materiais explorados pelo 
artista, como a aquarela e o giz pastel.

Já na atividade “levar o som pra colorir”, com 
ajuda de crianças e seus familiares, é possível com-
por canções efêmeras a partir das formas e cores 
das obras de Klee e objetos sonoros, brincando de 
misturar percepções sensoriais. A “Imaginário coti-
diano – Fantoches e mamulengos” traz a admiração 
do artista pelo teatro popular de fantoches. Nesta 
oficina, cada participante poderá construir fantoches 
a partir de seu repertório cotidiano, se divertir, criar 
e contar histórias.

e, para finalizar, a atividade “Kleetipia” propõe 
a realização de impressões únicas, também conhe-
cidas como monotipias. Os materiais usados no 
processo são orgânicos e efêmeros: plantas, folhas e 
flores. Ao fim da atividade, as pessoas poderão criar 
composições que dialogam com práticas desenvol-
vidas pelo artista durante suas aulas de pintura na 
Bauhaus.

Programa ccBB educativo
lugar de criação

informações: www.ccbbeducativo.com
entrada gratuita

As atividades
foram pensadas

para que o público
crie um diálogo

melhor com o artista
que está com suas

obras em cartaz
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Prefeito assina convênio em uberlândia
para apoio a micro e pequenas empresas
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com um público igualmente nu-
meroso, a segunda audiência pública 
realizada pela câmara municipal de 
contagem para debater a lei de Parcela-
mento, Ocupação e Uso do Solo (lPOUS) 
– Projeto de lei complementar 019/19 – 
aconteceu no dia 31, no Plenário da casa.

Além dos dois andares das galerias 
lotados, desta vez foi armado uma estru-
tura de tenda e telão na rua em frente ao 
prédio da câmara, onde ficaram dezenas 
de pessoas que, por razões de segurança 
e estrutura, não conseguiram adentrar o 
plenário para acompanhar as discussões.

Na composição da mesa, a presença 
da copasa, representada pelo gerente de 
distrito metropolitano, José Alvim Perei-
ra. Aos movimentos sociais e ambienta-
listas, se juntaram também membros do 
projeto manuelzão e do comitê da Bacia 
hidrográfica do Rio das velhas.

A Secretaria municipal de meio 
Ambiente foi demandada pelo pú-
blico, e o secretário Wagner donato 
respondeu dúvidas sobre o licencia-
mento ambiental na cidade e sobre 
fiscalização de empreendimentos de 
impacto e preservação de nascentes. 

A copasa, por sua vez, respondeu a 
questionamentos a respeito dos critérios 
de tratamento de água e esgoto para 
empreendimentos multifamiliares na 
cidade e sobre o estudo encomendado 
pela instituição à Universidade do Rio de 
Janeiro que estima a vida útil da vargem 
das Flores a apenas 23 anos. 

Posição do executivo

A apresentação da prefeitura, assim 
como na primeira audiência, permane-
ceu no sentido de mostrar que a lPOUS 

proposta não altera em nada o Plano 
diretor do município, aprovado em 2017, 
no que diz respeito à vargem das Flores.

A apresentação de Ivayr Soalheiro, 
secretário de desenvolvimento Urbano e 
habitação – pasta diretamente responsá-
vel pela elaboração da lPOUS –, foi mais 
breve e se deteve em mostrar as limita-
ções impostas para empreendimentos 
e atividades econômicas na região de 
vargem das Flores, especialmente nas 
áreas de AIA (áreas de especial Interesse 
Ambiental), de APm (áreas de Proteção 
de mananciais) e de ZeIte (Zonas de 
especial Interesse turístico), zoneamento 
mais restritivo da cidade. 

Apesar dos inúmeros protestos, 
tanto das galerias quanto dos oradores 
inscritos, o executivo manteve o dis-
curso apaziguador, explicando que as 
restrições são suficientes para preservar 
a bacia de vargem das Flores e que o 
que destrói o local é a realidade das 
ocupações irregulares que existem na 
região, o que, segundo Soalheiro, tem 
sido combatido pela prefeitura.

questionamento

O movimento SOS vargem das 
Flores, representado mais uma vez por 
cristina Oliveira, colocou a insatisfação 
sobre o Plano diretor (Pd), compre-
endendo que, de fato, a lPOUS não o 
altera. “Aqui questionamos exatamente 
o Plano diretor que extinguiu a área rural 
do município, transformando-a em área 
de expansão urbana e influenciando 
diretamente na questão da água”, disse. 
“Agora, os vereadores têm a chance de 
reparar esse erro que foi cometido em 
2017”, finalizou.

Outro ponto colocado em xeque 
foi o processo das pré-conferências 
realizadas durante a construção 
das alterações do Pd. O movimento 
alega que as consultas públicas 
foram feitas sem nenhum critério e 
regimento comum entre elas, ele-
gendo delegados em algumas e em 
outras, não. Soalheiro, em resposta, 
entregou a Alex chiodi, presidente 
da comissão especial de Análise do 
Plc 019/19 na câmara, o volumoso 
processo de elaboração e discussão 
do Plano diretor.

encaminhamentos

Segundo chiodi, o Plc 019/19 
já tem mais de cem emendas parla-
mentares, além de uma do próprio 
executivo. Agora, depois de ouvidas 
as manifestações da população, 
os vereadores terão uma consul-
toria técnica para adequação das 
emendas, o que garantirá que as 
alterações propostas tenham em-
basamento e, assim, chances de 
serem definitivamente incorporadas 
ao texto original.

“dentro de duas ou três sema-
nas a comissão especial de Aná-
lise do Plc 019/19 vai apresentar 
um relatório conclusivo sobre a 
proposta da prefeitura e, assim, 
daremos seguimento à tramitação 
do Plc que, junto com as emendas, 
passará pelas comissões da casa 
e poderá ser votado em plenário” 
explica chiodi, que acredita que o 
processo pode ser concluído ainda 
este ano.

câmara de contagem realiza audiência
pública sobre uso e ocupação do solo

mesa foi composta por várias autoridades
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Guarda comunitária completa
8 meses em Juiz de Fora

PM
JFA Guarda municipal (Gm) da 

Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) tem por missão a prote-

ção de bens e serviços no município, 
incluindo prédios públicos, unidades 
de saúde, patrulhamento preventivo 
em espaços públicos, entre outras 
funções. desde fevereiro, vem in-
tensificando os trabalhos diários 
no Parque halfeld, com equipes 
escaladas especificamente para 
monitoramento do local. 

A operação “Guarda comu-
nitária” tem o objetivo de coibir 
a prática de atos ilícitos e propor-
cionar melhores condições de uso 
do espaço público para o cidadão. 
No período de 8 meses, foram 92 
registros, de diferentes situações no 
local. destes, 42 casos, ou 45,6%, 
os envolvidos foram conduzidos à 
delegacia. vinte e cinco ocorrências 
estão relacionadas a drogas, das 
quais, 19 flagrantes de tráfico e 
seis de uso e consumo de entorpe-
centes. Outras envolvem tentativa 
de homicídio, brigas, distúrbios 
mentais, prestação de socorro, 
localização de arma branca e até 
episódio de preparo de fogueira 
para realização de churrasco na 
praça.

de acordo com o levantamento 
da seção de inteligência da Guarda 
municipal, há uma tendência de 
concentração das ocorrências entre 
12h e 17h, exatamente o período 
de maior movimento de pessoas 
na região central da cidade. Os 
picos de registros aconteceram nos 
horários das 14h e 16h, quando 16 
e 13 ocorrências foram registradas, 
respectivamente. O turno da tarde 
tem um acumulado de 56 registros, 
o que representa 60,8% de todos os 
documentos confeccionados pelas 
equipes do Parque halfeld.

“em agosto, realizamos ope-
ração especial com agentes pe-
nitenciários do Grupo de Opera-

ções com cães (GOc), do centro 
de Remanejamento do Sistema 
Prisional (ceresp), reforçando a 
varredura do Parque com o apoio 
de cães farejadores”, destaca a 
comandante da Guarda municipal, 
emilce de castro.

embora as equipes tenham o 
Parque halfeld como foco principal, 
o entorno também é atendido, 
como a Rua José Alencar, localizada 
atrás da Igreja São Sebastião, ponto 
de atuação da Gm devido ao fluxo 
de usuários de drogas que evade 
para o local. da mesma forma, ou-
tras modalidades de atendimento 
à população são correntes no dia a 
dia da atividade no posto, quando o 
perfil cidadão da Guarda municipal 
se evidencia. A prestação de socorro 
na via e a recepção de documentos 
e de objetos encontrados é mostra 
desse expediente.

O trabalho das equipes no 
Parque halfeld inclui a realização 

de abordagem, em caso de sus-
peita, procedimento que se tornou 
mais frequente com o empenho da 
Guarda. Ao se confirmar presença 
de substância ilícita, prática mais 
comum constatada pelas equipes, 
os envolvidos são levados e apre-
sentados à autoridade policial para 
as devidas providências. A corpora-
ção é investida do poder de polícia, 
podendo agir em caso de flagrante 
delito, dar voz de prisão e conduzir 
o infrator à delegacia.

A operação “Guarda comuni-
tária” faz parte de um pacote de 
medidas elaborado pela Secretaria 
de Segurança Urbana e cidadania 
(Sesuc) da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), com o objetivo de reformular 
e fortalecer o modo de atuação da 
Gm. As equipes também realizam 
análise de segurança do ambiente, 
observando situações que possam 
contribuir para um cenário de 
insegurança.

http://legislativo.cmc.mg.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/17252_texto_integral
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emAnuel cArneiro

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

nat macedo

O conselho técnico reu-
nindo os 12 clubes da divisão 
principal de minas aprovou a 
fórmula da disputa que vigo-
rava há mais de uma década e 
modificada para pior em 2017 
e 2018. explicando melhor: 
cada equipe faz 11 partidas 
em turno único, classificam-
-se os 4 primeiros para as 
semifinais e os 2 últimos são 
rebaixados. Foi criada uma 
taça Inconfidência entre os 
não classificados que nada 
altera a fórmula principal. 
Fica extinta aquela partida 
estranha chamada quartas de 
final, inútil e injusta.

de 22 de janeiro a 26 de 
abril vamos conviver com a 
nossa competição regional, 
jogada há mais de 100 anos 
e que já teve no imaginário 
do torcedor uma importância 
muito maior. de qualquer 
modo, parabéns.

esse espaço de quase 3 
meses para a bola rolar pre-
cisa ser melhor aproveitado 
pelas equipes do interior para 
cuidarem de seus gramados, 
vestiários, condições de segu-
rança e melhoria dos elencos. 
A bem da verdade não se tem 
notícia de quantas das 12 
equipes estão em atividade 
profissional.

Agora é montar uma ta-
bela inteligente respeitando 
os interesses da tv, mas res-
peitando também os direitos 
do torcedor. 

muito importante: o cam-
peonato mineiro é o começo 
da temporada e para os gran-
des clubes cruzeiro, Atlético 
e América é assim que deve 
ser vivido. convenhamos que 
a temporada de 2019 no 
nosso estado não foi boa e 
o descontrole financeiro das 
agremiações vai ter que ser 

enfrentado de forma técnica, 
profissional, competente e 
corajosa.

estamos constatando 
pelo Brasil afora uma onda 
de jogadores lançados nos 
times principais e com óti-
mo resultado técnico, sem 
contar as possíveis vendas 
futuras. em minas, a fonte 
secou. há quanto tempo 
não aparece aqui um grande 
jogador? há quanto tempo 
o interior não revela as joias 
antigas?

A consequência de tudo 
isso está muito visível e a fatu-
ra chegou. mais do que nunca 
a realidade exige mudanças 
radicais. Não há condição 
de conviver com folhas de 
salários tão altas, jogadores 
discutíveis e dívidas crescen-
tes, impagáveis. Ainda dá 
tempo de arrumar a casa, é 
só ter juízo.

No dia 1º de novembro, um 
grande público compareceu à 
Arena Sabiazinho para acompa-
nhar o jogo entre dentil/Praia 
clube e Itambé/minas, válido 
pela Supercopa Feminina de vôlei. 
Bastante incentivada pela torcida, 
a equipe dona da casa foi campeã 
ao vencer o minas por três sets a 
zero, com parciais de 25 a 22, 25 
a 22 e 25 a 19.

O evento também marcou a es-
treia da nova iluminação da Arena 
Sabizinho, que recebeu novas lâm-
padas de led em substituição às de 
mercúrio. Antes do jogo e entre os 

sets, inclusive, as lâmpadas foram 
utilizadas para a realização de di-
versos efeitos especiais no local, o 
que empolgou a torcida presente.

A central Walewska, capitã 
do dentil/Praia clube, fala sobre 
a conquista do título. “Foi muito 
gratificante levantar esse troféu 
em Uberlândia, após uma partida 
em que o apoio da torcida foi fun-
damental. Jogar em casa é sempre 
emocionante e fico feliz que tenha-
mos saído com a vitória”, ressalta.

A escolha de Uberlândia para 
sediar a competição se deve à 
estrutura da Arena Sabiazinho, 

inaugurada na primeira gestão 
do prefeito Odelmo leão (PP). O 
local também recebeu, em agosto 
deste ano, o Pré-Olímpico de vôlei 
Feminino e sediará, em fevereiro 
de 2020, o Sul-Americano de vôlei.

A importância da arena para a 
cidade foi destacada pelo público 
presente. “Uberlândia é a cidade 
do vôlei e muito disso se deve à 
Arena Sabiazinho, que tem uma 
excelente estrutura e sempre re-
cebe competições de destaque 
nacional e internacional”, ressalta 
Renata Ribeiro, moradora do bairro 
Santa mônica.

Aparelho promete aprimorar a hipertrofia
muscular e gerar definição sem academia
técnica garante os famosos “bumbum na nuca” e “barriga de tanquinho”, mas divide opiniões

A “barriga de tanquinho” 
e o “bumbum na nuca” 
são os principais objetivos 

da maioria das pessoas que fre-
quentam a academia. É preciso 
suar a camisa para conseguir a 
hipertrofia muscular e a definição 
dos músculos. mas, chegou ao 
Brasil um aparelho que promete 
alcançar esses dois resultados sem 
a necessidade da atividade física. O 
nome da técnica é emsculpt.

A “mágica” realizada pelo 
procedimento se deve a energia 
eletromagnética que, ao longo 
do tratamento, é emitida para 
contrair a musculatura e provocar 
a queima da gordura localizada. 
estima-se que em meia hora seja 
possível induzir 20 mil contrações 
musculares. “Uma ação impossível 
de se realizar na atividade física, 
por exemplo”, explica a médica 
Jandira coscarelli, diretora do cen-
tro Avançado de estética – uma das 
primeiras clínicas a trazer o método 
para Belo horizonte.

Segundo ela, o processo é 
garantido, justamente, pelas 
contrações supra máximas da 
musculatura em profundidade. 
“elas são mais potentes do que 
uma pessoa consegue realizar 
durante os exercícios e, assim, 
promovem a hipertrofia e hiper-

plasia muscular. A aplicação pode 
ser feita no abdômen, glúteos 
(bumbum), no interior das coxas, 
panturrilhas e bíceps”.

O procedimento é indicado, 
principalmente, para pessoas que 
não estão acima do peso e que 
desejam uma definição muscular 
satisfatória. “levantar o bumbum, 
definir coxas, braços e abdô-
men. ele é contraindicado para 
grávidas, pessoas que possuem 

próteses metálicas na região a ser 
tratada e para quem está acima 
do peso ideal”.

É importante salientar que os 
efeitos tem prazo de validade. “Até 
18 meses de duração. entretanto, 
recomenda-se manutenções pe-
riódicas 6 meses após o primeiro 
procedimento ou o tratamento 
completo anualmente, levando 
em conta a orientação médica em 
relação à quantidade de sessões”.

o outro lado

O personal trainer thavios melo 
explica o que ocorre com o corpo 
quando acontece a hipertrofia muscu-
lar. “ela é o aumento do músculo que 
pode ser metabólico ou tensional. O 
estímulo gera condicionamento para 
suportar cargas maiores que auxilia 
no ganho de força e na melhora do 
quadro estético, aliado a uma alimen-
tação balanceada e equilibrada”.

Segundo ele, na academia, 
o resultado aparece em poucas 
semanas, mas para que seja consis-
tente, é necessário de 3 a 6 meses 
para indivíduos iniciantes, que 
treinem 3 vezes na semana, e uma 
dieta ajustada às necessidades da 
pessoa.

Para ele, é pouco provável que 
um aparelho apresente os mesmos 
resultados da academia. “O indiví-
duo precisa do esforço do próprio 

corpo para ter transformações. 
É necessário dedicação, treino e 
intensidade e isso só é encontrado 
praticando a atividade física”.

O especialista elucida que a 
melhor maneira de ter mudanças 
é praticando uma atividade física 
pensada para a individualidade de 
cada pessoa. “e procurar a orien-
tação profissional de um educador 
físico para que o resultado venha 
naturalmente e não transferir a 
responsabilidade para métodos 
que prometem milagres em curto 
prazo”.

sem tempo, irmão!

A falta de tempo foi o que fez 
a médica Ilma machado ir em 
busca do emsculpt. “tenho uma 
fraqueza muscular que piora e, 
para reverter isso, precisaria de 
uma atividade física intensa, tipo 
natação atrelada à musculação 
diária. O que é completamente 
difícil na minha rotina, não tenho 
tempo para isso”.

Foi então que ela decidiu usar a 
técnica. “A melhora do glúteo, ab-
dômen e na parte inferior da coxa 
é nítida. Na terceira sessão, já notei 
diferença. consegui fortalecer os 
músculos para deixar a academia 
mais fácil, mas, se perceber que 
está complicado fazer algum exer-
cício, volto a fazer as sessões”.
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depois do apito final foi só alegria
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Valeu o bom senso...

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711


