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negros emPreendem mAis e
gAnhAm menos que brAncos

o Brasil, a taxa total de empreendedores negros é de 40,2%, enquanto os brancos representam 35%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, em 
parceria com o Sebrae. Mas, apesar da população negra empreender em maior quantidade, são os brancos que faturam mais em seus negócios. O percentual de empreendedores 

brancos com faturamento acima de R$ 36 mil foi de 13,6%, quase o dobro dos empreendedores negros (7,7%). “É uma questão histórica. Quando você dá condições de financiamentos 
de terras aos imigrantes brancos e nenhuma para os negros, vemos que havia políticas, mas que elas favoreciam apenas um grupo”, diz o analista do Sebrae Minas, Rafael Gregório.
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O mundo virtual já é uma realidade para as crianças. De 
acordo com a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box: 
crianças e smartphones, cerca de 50% da garotada entre 7 
e 9 anos já tem o seu próprio smartphone. Enquanto isso, 
os pais liberam, cada vez mais, o acesso aos aparelhos, 
apesar de 72% afirmarem impor limites no tempo e 28% 
não definirem o período máximo de uso do celular. 

O mandato de Romeu Zema (Novo) está há um mês 
de completar um ano. E, enquanto busca uma forma 
de organizar as finanças de Minas Gerais, ele conse-
guiu conquistar 
uma boa popula-
ridade. Ao avaliar 
as ações do go-
vernador, o de-
putado estadual 
Ar len Sant iago 
( fo to )  dest aca 
que, antes, ele já 
era um empresá-
rio de sucesso e, 
agora, tem tudo para administrar o estado de forma 
diferenciada, no qual a austeridade e sensatez são 
marcas registradas. 

Existe vida sexual após
o câncer de próstata?

Nesta semana, a série #AlertaAzul aborda a vida sexual 
dos pacientes após o tratamento do câncer de próstata. 
“Esse procedimento pode causar infertilidade e perda da 
ereção. Mas, não é preciso preocupação, pois há trata-
mentos, que vão desde o uso de medicamentos contínuos, 
injetáveis, implante de uma prótese peniana (fornecida pelo 
SUS), e até mesmo a reabilitação peniana com exercícios 
específicos”, explica o urologista Luis Occtavio.

Em Minas, 4,1 milhões
de pessoas recebem no

máximo R$ 420 mensais

Se você acha que o salário mínimo não oferece 
condições para uma pessoa sobreviver, vai ficar es-
tarrecido com os números apresentados pelo IBGE: 
cerca de 4,1 milhões de mineiros vivem com uma 
média de R$ 420 mensais. Além disso, os dados 
indicam que 739 mil pessoas têm apenas R$ 145 
para as despesas básicas como água, luz e comida 
durante o mês, no estado. O levantamento também 
aponta a pobreza em solo nacional: mais de 13 mi-
lhões de brasileiros vivem em condições de miséria.

brasil é o sétimo 
país no ranking de
ataques de hackers
Os internautas brasileiros ocupam a 7ª posição 

no ranking de invasão de hackers, seja de dados na 
internet, computador ou dispositivo móvel, confor-
me aponta o Relatório de Ameaças à Segurança na 
Internet da Symantec. Os números ainda mostram 
que 85% das pessoas foram ou conhecem vítimas 
de, pelo menos, um tipo de ameaça ou cibercrime.

O prefeito de Uber-
lândia, Odelmo Leão 
(foto), visitou o espa-
ço onde está sendo 
construído um edifício 
de aproximadamente 
13 mil m² anexado a 
três praças públicas 
com capacidade de 
compor tar  grandes 
eventos, além de gerar emprego e renda à população. 
O investimento da obra foi de R$ 20 milhões e vai gerar 
100 empregos diretos. 

Metade das crianças de 7 a 9 
anos já têm um smartphone
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veja como tem sido a atuação
de Zema nos 11 meses de gestão
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Com investimento de R$ 20 mi,
Uberlândia apresenta espaço

para grandes eventos
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E D I T O R I A L

brasil é o sétimo país com
mais invasões de hackers
Especialista fala sobre os principais ataques e como se proteger

O quanto você se preocupa com 
a segurança dos seus dados 
na internet, computador ou 
dispositivo móvel? A pergunta 

pode parecer óbvia para alguns, mas o 
fato é que o Brasil é o sétimo país com 
mais invasões de hackers em todo o 
mundo. Isso é o que revela o Relatório 
de Ameaças à Segurança na Internet da 

Symantec, considerando vários tipos de 
vulnerabilidades, como vírus, malwares, 
phishings e ataques à nuvem.

Dados de uma outra pesquisa realizada 
pela Unisys, uma empresa mundial de servi-
ços e soluções de tecnologia da informação, 
revelam que 85% dos entrevistados foram ou 
conhecem vítimas de, pelo menos, um tipo 
de ameaça ou cibercrime. Para falar sobre 
esse tema, o edição do brasil conversou com 
Daniel Lofrano Nascimento, CEO e fundador da 
consultoria de segurança digital DNPontoCom.

entendA!

Hacker e cracker são dois termos utilizados na área da informática para se referir 
a pessoas que possuem conhecimentos avançados em computadores e dispositivos 
móveis. O que muitos não sabem é que as palavras têm significados diferentes. 
Um hacker usa suas habilidades de forma positiva, seja elaborando ou modificam 
softwares e hardwares de computadores, desenvolvendo novas funcionalidades ou 
adaptando as antigas. Já os crackers têm como prática a quebra da segurança de um 
software e usam seu conhecimento de forma ilegal.

como eles conseguem invadir um dispositivo? 
quais as informações mais roubadas?

Os crackers descobrem informações da vítima, le-
vantam dados pessoais e, muitas vezes se passam por 
pessoas próximas. Hoje, também existe uma mistura 
entre o técnico, com conhecimento de tecnologia, e o 
estelionatário. Têm aqueles que fazem fraudes financeiras, 
os revolucionários que picham sites, ou seja, adulteram a 
página original sem nenhum objetivo específico.

E têm os ataques mais avançados a uma empresa, órgão 
público ou a uma figura da política. Eles fazem um longo 
estudo sobre a vítima e são mais direcionados a obter infor-
mações, sem uma premissa financeira. Já vi casos em que é 
possível rodar um vírus indetectável dentro de um arquivo 
em PDF. Mas, é um ataque que pode custar US$ 20 mil.

Para pessoa física tem a questão das redes sociais, 
bloqueio de computador para resgate ou direcionamento 
para conta bancária e cartão de crédito. O que acontece 
é que muitos costumam usar a mesma senha para vários 
serviços, como e-mail, desbloquear o computador e redes 
sociais. Existem programas avançados que podem fazer 
uma busca em todas as contas automaticamente. O cra-
cker consegue ver o que capturou e começa a direcionar a 
invasão. Geralmente, a finalidade é conseguir dinheiro ou 
clonar o cartão de crédito da pessoa. Quando não atinge 

o objetivo financeiro, mapeia a vida pessoal para tentar 
obter algum benefício.

As empresas entendem a importância da pre-
venção?

Infelizmente, elas não entendem essa importância 
e não fazem investimento na área de segurança. Muitos 
dirigentes também não têm ideia da magnitude de uma 
invasão e até uma exposição do nome da empresa. En-
xergam como custo e não investimento.

quais são as principais ameaças virtuais?

O cavalo de Tróia que é um vírus em alusão a mitologia 
grega e que infecta o dispositivo enganando o usuário. Pode 
ser uma promoção chamativa, programas suspeitos executa-
dos no computador, mensagens falsas em sites informando 
que o nome da pessoa está protestado no Serasa. Muitas 
vezes, a vítima clica e recebe um cavalo de Tróia. Uma vez 
instalado abre as portas para outras ameaças e invasões. 
Esses são alguns exemplos mais comuns e acontece pela 
navegação sem cuidado.

O phishing vem do inglês e significa a pesca do usu-
ário. Pode ser usado juntamente com o cavalo de Tróia. 
Geralmente, praticado por e-mail ou mensagens recebidas 
pelo telefone, por exemplo, atualize sua senha ou dados 

bancários. A pretensão é sempre adquirir informações 
sigilosas.

O ataque ransomware tem o objetivo de bloquear 
um computador ou servidor como se fosse um seques-
tro virtual. O invasor pede um resgate em bitcoin para 
reestabelecer o acesso. É praticado tanto por brasileiros, 
quanto por estrangeiros.

o que diz a lei brasileira? é mais difícil identificar 
o autor de um crime virtual?

Invasão de computador é considerado crime, pois 
não tem o consentimento do proprietário e há invasão 
da privacidade. Se apropriar indevidamente de dados 
e informações pessoais pode manchar a imagem de 
uma pessoa ou empresa. Existe uma série de artigos 
no Código Penal Brasileiro sobre essa questão. É pos-
sível identificar o endereço IP do dispositivo e quebrar 
o sigilo na tentativa de descobrir o autor. Mas, normal-
mente, a invasão usa endereços falsos que dificultam o 
rastreamento.

como se proteger de um ataque virtual?

O mais importante é que o usuário tome cuidado 
com aquilo que acessa, pois, a maioria dos casos ocor-
rem por descuido. A dica é criar uma senha diferente 

para cada serviço e procurar usar todo tipo de segurança 
disponível, como a autenticação de dois fatores, manter 
o sistema sempre com a versão mais recente e um bom 
antivírus atualizado.

Existem casos em que o usuário acessa sua conta de 
rede social ou e-mail, esquece de sair e fecha o navegador. 
Isso pode ser um caminho para um invasor, principal-
mente quando é feito em uma rede compartilhada como 
uma lan house.

O ideal é que o dispositivo seja pessoal e ninguém 
tenha acesso. Também existem as redes de wi-fi clandes-
tinas. Muitas vezes, o usuário se conecta sem saber a pro-
cedência e abre caminho para ter o dispositivo invadido. 
Recomendo sempre optar por usar um pacote de dados 
para navegar na internet fora de casa.

o que pode ser feito após ter as informações 
roubadas?

Existem as delegacias cibernéticas, onde você deve 
registrar um boletim de ocorrência. Elas possuem técnicos 
especialistas que vão tentar identificar o criminoso. No 
entanto, há uma grande dificuldade em rastrear o invasor. 
Depois que o ataque acontece, os dados e informações 
roubados já estão nas mãos de várias outras pessoas, 
sendo difícil chegar até o ponto inicial.

daniel lofrano nascimento é ceo e fundador da 
consultoria de segurança digital dnPontocom

daniel Amaro

As corjas de rufiões que contaminam a 
maioria das pessoas de bem que possuem 
o direito de ser apoiadoras da esquerda 
e da direita ou do centro para qualquer 
lado, certamente estão eufóricas. A recente 
decisão do Supremo Tribunal Federal, que 
estava naqueles dias (referência a algum 
ministro?), mudando, mais uma vez, de 
posição quanto ao que reza a Constituição, 
tirou da cadeia muita gente, em especial o 
ex-presidente Luiz Inácio (PT).  A razão da 
festa é que, de um lado, vão voltar às ruas 
fazendo barulho, e, do outro, arranjaram 
um inimigo de verdade para o capitão-
-presidente, cuja maior diversão é se in-
surgir contra tudo e contra todos que não 
digam amém a ele ou ao seu ídolo Trump.

Não dá para entender que o chamado 
Supremo mude de lado de tempos em 
tempos, no que diz respeito à interpreta-
ção de leis, talvez considerando intocáveis 
apenas atitudes como as que relatei em 
artigo publicado em maio: “... funcionários 
(evidentemente credenciados para tal) do 
STF, travestidos, quem sabe, dos incomen-
suráveis ricos sheiks dos Emirados Árabes, 
contratam cardápios à base de lagostas, 
camarões, vinhos premiados (só servem 
vinhos com vários prêmios internacionais) 
whiskies com mais de uma década de 
envelhecimento, etc. e tal. Gente maldosa 
chega a insinuar que o menu pode ser usa-
do em comemorações da soltura, indulto 
ou perdão de alguns políticos presos”. O 
Excelentíssimo Gilmar Mendes, por exem-
plo: em 2016 votou a favor da prisão em 
segunda instância e agora foi contra. Dizem 
que pode ser retaliação por estar sendo 
investigado pela Lava-Jato, sei lá.

É arriscado falar qualquer coisa 
envolvendo o Supremo Poder. Muito 
recentemente o ministro Marco Aurélio 
Mello ficou irritado quando advogados 
se referiram à Corte usando o termo 
“vocês Excelências”.  Na “suprema” opi-
nião, ora, onde já se viu? Esqueceram a 
liturgia? Vale a pena lembrar que você é 
um pronome pessoal, oriundo de Mercê, 
que era o elevado tratamento dado na 
terceira pessoa aos reis de Portugal nas 
dinastias de Borgonha e Avis. Agora, a 
magnificente irritação indica que você é 
considerado diminuidor de importância, 
uma forma não cerimoniosa de se dirigir 
a outra pessoa como se ela fosse um ser 
humano igual e não superior! É... a língua 
também possui suas mudanças, assim 
como a interpretação das leis.

Falando sério, estamos realmente 
mergulhados num mar de incertezas, 
onde, entre os lados adversários, a igno-
rância e a falta de educação campeiam. 
Do lado do capitão-presidente, seus se-
quazes se expõem a situações ridículas. 
Por exemplo: dois deputados federais – 
Marco Feliciano (pastor da Igreja Catedral 
do Avivamento e que gastou R$ 157 mil 
das polpudas verbas a que tem “direito” 
para pagar um dentista, e Hélio Fernando, 
recordista de votos no Rio de Janeiro onde 
fez campanha como “o negão de Bolso-
naro” e que, devido ao seu grande porte 
físico, sempre aparece de forma destacada 
ao lado do chefe – estiveram num recente 
programa do Silvio Santos, no SBT. E de-
monstraram que nem sequer sabem um 
pouquinho só da história do nosso país. 
Indagados sobre “quem foi governador 

de Minas Gerais, depois presidente da 
República e morreu vítima de acidente de 
carro”, disseram um uníssono “não sei”, 
indicando que nunca ouviram falar de 
Juscelino Kubitschek. Repetiram o vexame 
que dois dos filhos do capitão-presidente, 
Flávio e Eduardo, deram no mesmo pro-
grama, tempos atrás.

Pior do que ignorante, é ser grosseiro 
e desrespeitoso como o recém empossado 
secretário especial de Cultura do Governo 
Federal, Roberto Alvim, um mal-educado 
que afirmou que “a classe teatral é 
radicalmente podre” e taxou a atriz Fer-
nanda Montenegro de “bruxa, sórdida e 
canalha”. E lá veio o capitão-presidente 
ironizar na cerimônia em que deu posse ao 
seu cupincha, exclamando que “a classe 
artística deve ficar feliz aí”.

Do lado de Luiz Inácio, apesar de sua 
aparente promessa de voltar a ser o Lulinha 
Paz e Amor de velhos tempos, parece que 
arregimentou energia para voltar com fúria 
às ruas. Com palavreado semelhante ao do 
novo secretário de Cultura, logo ao ser solto 
criticou o “lado podre, mentiroso e cana-
lha” de seus desafetos. Também disse com 
todas as letras que Fernando Haddad foi 
roubado na última eleição presidencial (!?) 
e, ora viva – enfim um ponto em comum 
com o atual ocupante (por enquanto!) do 
Palácio da Alvorada – “sentou a pua” na 
Rede Globo, que se vê transformada na 
inimiga número um dos extremistas tanto 
da esquerda como da direita.

Quem tem fé em Deus ou o que valha, 
que comece a rezar. Como no escuro todas 
as sombras desaparecem – e se misturam, 
não sei o que vem por aí!

Summit Experience comércio 
e serviços: um debate oportuno 

Um evento, especialmente, pensado para quem é empresário 
e comerciante em Belo Horizonte acontece de 18 a 20 de 
novembro. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) está atuando, em parceria com o Sebrae 

Minas, para realizar o Summit Experience Comércio e Serviços. É obvio 

que essa é uma excelente oportunidade para que os participantes 

discutam com os palestrantes os principais assuntos do setor: inova-

ções, tecnologias e soluções.

Para o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, as tecno-

logias alteraram radicalmente a forma como as pessoas comunicam 

e se relacionam. Por isso, os segmentos econômicos tiveram que se 

reinventar para permanecerem vivos em um mercado altamente 

competitivo. 

Ainda a respeito desse assunto, o presidente afirmou que acontece 

a mesma coisa no setor de comércio, que tem buscado novos conheci-

mentos e melhores práticas na administração dos negócios. Segundo 

ele, no atual cenário, as mudanças ocorrem rapidamente e isso não 

se restringe apenas aos grandes empresários, os pequenos negócios 

também precisam ficar atentos, afinal só a tradição não será capaz de 

garantir sucesso e lucro. 

Deste modo, é de suma importância que os comerciantes, empresá-

rios e gerentes participem dos 3 dias do Summit Experience Comércio e 

Serviços, evento no qual desfilarão cabeças pensantes, como o palestrante 

Walter Longo, que é publicitário e administrador de empresas. Alejandro 

Vazquez, cofundador de Nuvem Shop. E Nina Silva, fundadora do Movi-

mento Black Money. Ainda no dia 20, 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” irão 

fazer parte dos debatedores. 

O principal objetivo das entidades de classe é espalhar conhecimento 

tecnológico junto aos seus filiados com a finalidade de difundir informa-

ção para os empresários e lojistas em geral. Em verdade, trata-se de um 

planejamento para que eles não percam os altos voos tecnológicos que 

não param de acontecer no país. Mesmo porque, não é possível deter 

essa marcha rumo ao futuro e a melhor atitude agora é se preparar 

para o novo.

no escuro todas as sombras desaparecem
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telefone: (31) 99243-1100

Quem é quem nos 11 meses
do governo Romeu Zema

Quando iniciou o seu mandato, há quase 
um ano, o governador Romeu Zema 
(Novo) só tinha certeza de uma coisa: 

estava chegando para administrar um estado 
falido. Uma vez empossado, se viu obrigado 
a enfrentar alguns percalços, visto que havia 
necessidade de tornar a realidade de Minas 
Gerais compatível com o que ele prometeu nos 
discursos de campanha.

Talvez, o primeiro grande embate de Zema 
veio por parte dos prefeitos, capitaneados pela 
Associação Mineira de Municípios (AMM), que, à 
época, fez uma campanha pesada para mostrar 
que o estado estava devendo bilhões a eles devido 
à falta de repasse de verbas obrigatórias. 

De acordo com observações de parlamen-
tares estaduais, atualmente, o governador tem 
se revelado um capitão que conduz o barco de 
maneira calma, na Cidade Administrativa, mesmo 
mediante às águas turvas.

Para o deputado do PTB Arlen Santiago, o 
chefe do Executivo mineiro já era um homem de 
sucesso na iniciativa privada e, agora, no mais 
importante cargo público do estado, tem tomado 

decisões sensatas. “Uma coisa precisa ficar clara: 
estamos falando de um administrador que coloca 
a honestidade dele e de seus principais auxiliares 
em primeiro lugar. E isso é de suma importância, 
pois estar à frente da máquina pública requer 
transparência”, diz.

secretários influentes
Ao longo dos 11 primeiros meses de gover-

no, Zema conta com uma dupla qualificada de 
secretários. Trata-se do titular da Secretaria de 
Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levy 
Reis, e de Gustavo Barbosa, na Secretaria de 
Fazenda. Os dois eram desconhecidos pelos 
formadores de opinião, mas, já são avaliados 
como personalidades públicas que assumiram 
seus respectivos postos com o objetivo de fazer 
a diferença, pois a eles foi confiada a missão 
de contribuir com o governador do estado na 
reestruturação financeira, administrativa e de 
planejamento de Minas Gerais.

Agora, no final do segundo semestre, 
formou-se outra dupla importante: o vice-gover-
nador Paulo Brant (Novo), que já é conhecido 
de todos; e o secretário de Governo, deputado 
federal Bilac Pinto (DEM), que tem uma ficha 

pública extensa por ter passado pelo cargo de 
deputado estadual durante vários mandatos, ser 
ex-secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e, 
agora, parlamentar federal. 

Ao assumir a secretaria, Bilac Pinto se deparou 
com o enorme desafio de abrir caminho para es-
treitar o relacionamento do governador do estado 
com os outros setores políticos, especialmente, na 
Assembleia Legislativa, com suas demandas du-
radouras. Ele também atuou no Planalto Central, 
afinal, para o Governo ter prestígio em Brasília, era 
necessária uma atuação firme de seus auxiliares 
políticos.

Quem circula pela Cidade Administrativa 
sempre encontra motivo para visitar o gabinete 
de despachos do secretário-geral do Estado, Igor 
Eto, homem de estrita confiança do governador e 
que detém o poder de tomar parte das decisões 
do Governo de Minas Gerais.

A comunicação social da gestão de Zema 
também deve ser destacada. O perfil marcante 
do atual secretário, o jornalista e publicitário, 
Roberto Bastianetto que, além de cumprir sua ta-
refa cotidiana, ainda se faz onipresente em quase 
todos os acontecimentos relacionados à mídia em 
Belo horizonte. Ele é admirado nos meandros do 
jornalismo mineiro.

Um vídeo com 26 servidores do Sistema Único de Saúde 
(SUS) do município abriu a cerimônia que marcou a entrega 
da 10ª Menção Honrosa em homenagem aos servidores da 
Saúde. O vídeo com a apresentação dos agraciados foi seguido 
de performance do Coral da Cesama. O evento é uma promo-
ção da Ouvidoria Municipal de Saúde, por meio da Rede de 
Ouvidores, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Para a ouvidora, Samantha Borchear, a homenagem é 
importante para ressaltar o trabalho das pessoas que dão o seu 
melhor, e para que elas inspirem outros trabalhadores na sua 
tarefa diária de acolher o usuário do SUS e garantir a ele um 
atendimento adequado e de qualidade. “Muita gente acredita 
que a ouvidoria é um lugar que recebe apenas solicitações, 
mas já recebemos neste ano cerca de 200 elogios registrados 
oficialmente. Então, além de buscar os direitos, os cidadãos 
estão voltando para relatar o bom atendimento recebido na 
rede. Por isso, digo que vocês são exemplos de servidores 
públicos”, comenta.

O prefeito Antônio Almas lembrou do momento compli-
cado enfrentado pela cidade devido à crise fiscal e ressaltou 
a importância do trabalho de cada servidor para vencer as 
adversidades. “Quero agradecer a cada um de vocês pelo tra-
balho desempenhado para oferecer cada vez mais um serviço 
de qualidade para os juiz-foranos”, finaliza.

roberto bastianetto implementou
novo ritmo à comunicação do governo

igor eto é o influente secretário-geral do estado bilac Pinto tem muita experiência política

Odelmo Leão visita obra cujo  
investimento foi de R$ 20 mi

O prefeito de Uberlândia Odelmo Leão (PP) 
visitou as obras de construção do Gaudium Hall, 
no bairro Altamira. O empreendimento, anunciado 
no Centro Administrativo Municipal em junho deste 
ano, envolve um complexo que conta com um 
edifício de aproximadamente 13 mil m² de área 
construída, além da estruturação de três praças 
públicas. Participaram do encontro o proprietário 
da Gaudium, Celso Fernandes Carvalho, além 
do proprietário da construtora M. Sales, Marco 
Aurélio Sales.

Na oportunidade, o prefeito elogiou os vários 
benefícios econômicos e sociais que o empreendi-
mento vai proporcionar. “Aqui, teremos mais um 
polo de atração de grandes eventos, capaz de gerar 
emprego e renda à população. Além disso, vamos 
ter três praças públicas construídas pela iniciativa 
privada, mas que poderão ser utilizadas por todos. 
Por isso, sempre farei questão de apoiar grandes 
investimentos como esse”, ressaltou. Ao todo, o 
complexo deve gerar entre 50 e 100 empregos 
em diversas áreas.

Com um investimento que ultrapassa os R$ 20 
milhões, o empreendedor Celso Carvalho destacou 
a estrutura da cidade para a viabilização de um 
empreendimento desse porte. “Seremos capazes 
de montar eventos para 250 estandes, em uma 
estrutura pioneira no interior de Minas Gerais. Sem 
contar que, para nós, é uma alegria muito grande 
poder contribuir com a sociedade em vários senti-
dos, oferecendo, por exemplo, praças modernas, 
seguras e acessíveis para a população”, concluiu.

As três áreas verdes em frente ao empreendi-
mento, com estrutura e paisagismo, são resultado 
de uma parceria com a prefeitura. Em uma des-
sas praças, será construído um jardim sensorial 
voltado a toda população, sobretudo as pessoas 
com deficiência visual, que poderão se guiar pelo 
cheiro das árvores frutíferas e pelas sinalizações 
em braile.

Além disso, o complexo terá um grande centro 
de convenções, localizado entre a rua Anita e a 
avenida Concórdia, com três pavimentos, incluindo 
terraço, dois subsolos para garagem, totalizando 
200 vagas e capacidade para receber milhares 
de pessoas, com sistema de captação da água 
da chuva e 287 placas fotovoltaicas para geração 
de energia solar. A expectativa é que as obras, 
iniciadas nos últimos meses, sejam concluídas no 
segundo semestre do ano que vem.

“Aqui, teremos mais um polo de atração de grandes
eventos, capaz de gerar emprego e renda à população
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Profissionais de saúde recebem 
“menção honrosa” em Juiz de Fora

homenageados: 
- Adriana dos Reis Melo Vidal 
- Alexsandra Ferreira Milione 
- Bruno Esteves
- Doralice Auxiliadora de Souza 
- Eduardo Rodrigues da Fonseca 
- Dra. Gláucia Alvim da Silva
- Dr. Gustavo Guimarães Moreira Balbi
- Jacqueline Honasses de Souza 
- Josiane Silva Ribeiro 

- Dr. Kleber Leandro Gudziki 
- Luis Carlos Alves 
- Maria Madalena Calheiro 
- Míriam Monteiro Oliveira 
- Natalina de Fátima Germano 
- Raquel de Assis Moreira Almeida 
- Regina Mara dos Santos 
- Rita Maria Rocha Sales Cunha 

- Rodrigo da Silva Pinto 
- Rosilena Aparecida de Oliveira 
- Sebastião Otávio Teixeira 
- Silas Miranda Barreto 
- Silmara Renata da Silva 
- Tatiane Stroppa 
- Thiago Soares Pires 
- Vagner de Almeida 
- Vicente de Paula B. Dutra

“quero agradecer pelo trabalho desempenhado para oferecer 
cada vez mais um serviço de qualidade para os juiz-foranos” Gi
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Prefeito esperto
Distante de tudo e de todos, o prefeito de Sabará Wander 

borges (PSB) que, por sinal, já foi deputado por várias legisla-
turas, voltou a reaparecer no cenário político. Semana passada, 
ele concedeu entrevista à Itatiaia comentando a respeito das 
multas aplicadas contra as mineradoras. Para o prefeito, elas 
devem ser revertidas em favor das cidades extrativistas. borges 
muito provavelmente irá repetir cenas como essa a partir de 
agora. Coincidência ou não, estamos nos aproximando do 
ano eleitoral. 

em defesa das mulheres
Eleita em 2019 como representante da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil (OAB), a mineira luciana nepomuceno declarou à 
imprensa: “Vamos continuar batalhando para que nas eleições 
de 2022 já seja implementado o dispositivo que estabelece a 
reserva de vagas de 30% destinadas às mulheres”.

cena única - Atualmente, a cota de 30% especifica que 
esse total seja ocupado por candidatas. Pelo raciocínio da 
advogada, a exigência se modificaria: a regra diria a respeito 
das parlamentares efetivamente eleitas. 

cenário único – Na avaliação de luciana, essa é a maneira 
de evitar a majoritária prevalência do sexo masculino no Con-
gresso Nacional Brasileiro. 

Acredite se quiser
O jornalista Jorge nicola, em seu blog no Yahoo, divulgou 

a lista dos técnicos mais bem pagos do Brasil. Segundo levan-
tamento, os treinadores de Atlético e do Cruzeiro estão entre 
os dez comandantes com maior salário do país. Jorge Jesus 
(Flamengo) ganha R$ 1,5 milhão; renato gaúcho (Grêmio) 
e  Jorge sampaoli (Santos), R$ 900 mil. mano menezes, do 
Palmeiras, recebe R$ 750 mil; Abel braga (Cruzeiro) ao lado 
de tiago nunes, anunciado como o novo técnico do Corin-
thians, embolsam R$ 600 mil, enquanto vagner mancini, do 
Galo, rogério ceni, do Fortaleza, e Zé ricardo, do Internacio-
nal, recebem R$ 250 mil cada.

Obs: E o futebol brasileiro nessa m...

sucessão em montes claros
“Só aceito discutir esse assunto se for de interesse do grupo 

político que ajudou na minha eleição. Caso contrário, não en-
trarei na disputa”. Essa teria sido a reação do deputado federal 
marcelo de Freitas (PSL) ao ser indagado recentemente, em 
Brasília, em relação à sucessão de Montes Claros, cujo prefeito 
atual humberto souto (PPS) é tido como um grande admi-
nistrador, embora a sua convivência nos meios políticos quase 
sempre causem arrepios, já que é definido, pelos adversários, 
como alguém que não tem “papas na língua”.

iluminação precária
No Brasil existem coisas de difícil compreensão. O trecho da 

BR-040, compreendido entre o entroncamento para Ouro Preto 
até o Anel Rodoviário, deveria ser completamente iluminado. 
No entanto, grande parte do trajeto fica às escuras. E quando 
o motorista deseja reclamar da situação fica sem saber com 
quem falar: com a equipe da Via 040, administradora da 
área, recorrer ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) ou às prefeituras da região? Um verdadeiro 
balaio de gato. 

Assembleia e a imprensa
Recentemente houve uma espécie de “encolhimento” em 

relação aos espaços destinados a atuação e circulação da im-
prensa na Assembleia Legislativa. Agora, segundo jornalistas da 
mídia nacional, essa ideia foi patrocinada por alguns deputados 
do PSDB. A conferir, claro.

https://www.mg.superesportes.com.br/futebol/atletico-mg/
https://www.mg.superesportes.com.br/futebol/cruzeiro/
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/corinthians/2019/11/07/noticia_corinthians,3053796/tiago-nunes-assina-contrato-por-uma-temporada-e-assume-o-corinthians-e.shtml
https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/corinthians/2019/11/07/noticia_corinthians,3053796/tiago-nunes-assina-contrato-por-uma-temporada-e-assume-o-corinthians-e.shtml
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Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

*AdvogAdo e consultor, esPeciAliZAdo em direito emPresAriAl e imobiliário,
sócio dA leite & AlcântArA - sociedAde de AdvogAdos – www.leitealcantara.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

leíse costa

“To comply” pode ser do inglês traduzido 
por “cumprir”; “obedecer”; “concordar”; 
“consentir”. Com efeito, compreende avanço 
muito importante no âmbito institucional e 
corporativo, que visa à eficácia e eficiência 
nas operações, à confiabilidade nas demons-
trações financeiras e o cumprimento das leis 
e das normas, por meio da adesão a práticas 
e técnicas de aderência a determinadas dire-
trizes de conformidade.

Em verdade compliance, seja ele público 
ou privado, pressupõe técnica que se encontra 
inserida em um contexto maior de princípios 
fundamentais e norteadores para a gestão 
empresarial, destinados que são a garantir 
a chamada Governança Corporativa. Ao lado 
do compliance temos ainda a transparência 
administrativa (disclosure), a equidade (fair-
ness), a prestação de contas (accountability), a 
ética (ethics) e a responsabilidade corporativa. 

No plano jurídico a Lei Federal nº 
12.846/2013, também chamada de “Lei 
anticorrupção”, embora preveja que as 
pessoas jurídicas serão responsabilizadas 
administrativamente no plano objetivo, isto 
é, independentemente da demonstração 
de culpa, determina, por seu turno, que 
“os dirigentes ou administradores somente 
serão responsabilizados por atos ilícitos na 
medida da sua culpabilidade”. Por sua vez o 
seu sequente artigo 7º, inciso VIII, delimita 

que “serão levados em consideração na 
aplicação das sanções” (...) “a existência de 
mecanismos e procedimentos internos de 
integridade, auditoria e incentivo à denúncia 
de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta no âmbito da 
pessoa jurídica”.

Similar caminho percorreu o legislador 
brasileiro com a posterior edição da Lei Fe-
deral nº 13.303/2016, agora ao tratar das 
empresas estatais na criação do “Estatuto 
Jurídico” correlato, no ponto em que passou 
a determinar a inserção, nas respectivas 
estruturas, de área específica e autônoma, 
responsável pela verificação do cumprimen-
to o não de suas obrigações e de gestão de 
riscos, referindo-se naquela oportunidade, 
explicitamente, ao termo compliance.

A compreensão normativa nos revela 
que a efetiva adoção das técnicas e práticas 
de compliance são capazes de beneficiar 
enormemente tanto o setor público quanto o 
setor privado, ao passo que, na gestão patri-
monial, viabiliza a sua preservação ao apontar 
de antemão os riscos negociais e técnicas 
desconformes praticadas, de forma interna e 
anterior a formal fiscalização e autuação; por 
outro lado, no campo negocial / de gestão é 
também capaz de mitigar responsabilidades 
pessoais dos dirigentes e demais responsáveis 
pela tomada de decisões empresariais, no 

âmbito de sua atuação conforme. E isso se 
obtém por meio da adoção de técnicas, algu-
mas delas a seguir brevemente explanadas. 

Inicialmente, passa a ser de fundamental 
importância a edição e divulgação interna de 
um “Código de Conduta e Integridade” que 
basicamente disponha sobre os princípios, 
valores e missão, bem como forneça orienta-
ções gerais sobre a prevenção de conflito de 
interesses e vedação de atos de corrupção e 
fraude. Imprescindível também será criação 
de um “canal de denúncias” que possibilite o 
recebimento de denúncias internas e externas 
relativas ao descumprimento do Código e 
das demais normas internas de ética e obri-
gacionais.

É ainda de grande importância a criação 
de mecanismos analíticos assistenciais, isto é, 
de auditoria empresarial opinativa, que para 
o campo privado poderá ser interna (trata-se 
de dever para as estatais), desde que seja esta 
independente (sugere-se ligação ao conselho 
de administração), ou externa. 

Diante da complexidade de assuntos 
e regras e da abordagem direcionada às 
questões sensíveis aos diferentes segmentos 
econômicos, todo o processo de ajustamento 
e aderência deve ser conduzido principal-
mente por integrante da área jurídica, que 
deverá contar com total apoio dos demais 
envolvidos.

Compliance privada e estatal

População negra é a que mais
empreende e a que menos fatura

De acordo com a pesquisa Global Entre-
preneurship Monitor (GEM), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade (IBQP), com apoio do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), a taxa total de empreen-
dedores (TTE) negros é de 40,2%, enquanto 
a de brancos é de 35%. Mas, mesmo sendo 
maioria dos empreendedores e da população 
brasileira, os negros faturam menos em seus 
empreendimentos. 

Em relação ao faturamento anual, a pesqui-
sa revelou que quase 80% dos empreendedores 
negros faturaram até R$ 24 mil por ano. Por 
outro lado, o percentual de empreendedores 
brancos com faturamento acima de R$ 36 mil 
foi de 13,6%, quase o dobro dos negros (7,7%). 
Os empreendedores iniciais negros com renda 
familiar de até dois salários mínimos são a 
maioria (54,2%), enquanto que entre os bran-
cos a proporção é de aproximadamente um 
terço (37,5%). No grupo daqueles com renda 
familiar acima de três salários mínimos, 22,9% 
são negros e 42,4% brancos. Ou seja, o estudo 
constata que é maior a proporção de empre-
endedores negros que possuem renda familiar 
mais baixa do que a dos brancos. E também 
que é maior a proporção de empreendedores 
brancos que possuem rendas maiores.

Uma das razões estudadas para explicar 
esse panorama é o fator que leva essas pessoas 
a empreenderem que, normalmente, são dois: 
oportunidade ou necessidade. “A motivação é 
um aspecto extremamente relevante e que pode 
ser decisivo para definir o sucesso do negócio”, 
afirma o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 

Segundo o analista do Sebrae Minas, Ra-
fael Gregório, empreender por oportunidade é 
quando se identifica algum nicho no contexto 
de negócios que se possa investir e que em 
médio ou longo prazo traga retorno. “Já por 
necessidade é quando a pessoa precisa pagar 
as contas e empreender urgente. Então, ela 
não faz uma grande pesquisa, apenas começa 

logo”, explica. Em 2018, entre os negros, 55,5% 
empreendiam por oportunidade, já entre os 
brancos a proporção era de 71,5%, 16 pontos 
percentuais a mais, alcançando o maior nível 
de diferença na proporção de negros e brancos 
da série histórica desde que o estudo é feito.

A desigualdade no nível de escolaridade 
também é apontada como razão para o insu-
cesso de uns e sucesso de outros. A proporção 
de pessoas com nível superior completo, entre 
os negros, é sempre metade que a verificada 
entre os brancos. Na TTE, por exemplo, chega 
a 12,8% no caso dos brancos e a 6,6% no caso 
dos negros. A pesquisa também mostra que 
uma proporção maior de empreendedores 
negros (51,3%), deixou de concluir o ensino 
médio, contra 41,5% dos brancos. “O acesso 
ao conhecimento no meio do empreende-
dorismo é fundamental. Existe a parte de 
pensamento estratégico e gestão. Quando 
se tem acesso à informação sobre critérios e 
ferramentas específicas sobre como inovar e 
prosperar, a formação vai impactar bastante”, 
acrescenta Gregório.

Para entender o cenário atual, é preciso 
retroceder recentes 131 anos. “É uma questão 
histórica. O Brasil é um país que partiu de um 

processo de escravização da população negra e 
que, após a abolição, não houve políticas afir-
mativas para reinseri-la dando condições para 
que ela chegasse em equidade a população 
branca. Quando você dá condições de financia-
mentos de terras aos imigrantes brancos e para 
os negros condições nenhuma, vemos que havia 
políticas, mas que elas favoreciam apenas um 
grupo”, diz Gregório.

Para o analista, o acesso ao crédito também 
atua como um preconceito velado. “Você vai até 
um banco, mas não tem uma política afirmativa 
que me dê condições de ter aquele crédito. Ima-
gine se moro em um barracão numa periferia 
e uma das condições do empréstimo é que eu 
tenha um imóvel próprio, aquilo já influencia 
na concessão do capital. Não é que o critério 
no banco é diretamente racista, mas se uma 
exigência é ter um imóvel e a região influencia, 
então, estou excluído”. 

Para o analista, as organizações precisam 
entender seu papel na mudança dessa de-
sigualdade no ambiente empreendedor. “É 
fundamental promover ações afirmativas que 
deem condições para que o empreendedor 
negro também enxergue oportunidades e que 
tenha a capacitação qualificada”, encerra.
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Política em Juiz de Fora
Quem circula pela tradicional Rua Halfeld, no Centro de Juiz 

de Fora, sempre aproveita os intervalos dos cafezinhos para 
bater papo e prosear, preferencialmente, sobre política. Entre 
tanto ti-ti-ti, uma constatação chama a atenção: a aproxima-
ção política entre o ex-prefeito bruno siqueira, do MDB, com 
o atual prefeito, Antônio Almas, do PSDB. 

ministro durão
A jornalista carla miranda disse, recentemente, durante 

debate na TV Cultura, que o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, dias toffoli, foi duramente pressionado pelo grupo 
dos integrantes da Operação Lava Jato em relação ao seu voto 
sobre a condenação em segunda instância. “Mas, até onde 
sei, o presidente foi durão, não cedeu a tais pressões”, disse 
a comunicadora.

brasil e a cultura
Para o cientista político paulistano ricardo sennes, as 

mudanças do governo federal em relação à cultura, como 
quando a Secretaria de Cultura passou a figurar como agregada 
ao Ministério do Turismo, ficou claro: “O Palácio do Planalto 
não tem a menor consideração com esse segmento”, vaticina 
o professor.   

congresso reformista
Jornalistas e palpiteiros de plantão que circulam pela sala 

de imprensa do Congresso Nacional chegaram a uma conclu-
são: os atuais senadores e deputados são os mais reformistas 
das últimas legislaturas. Será, gente?

carteira de trabalho
“A partir de agora, conseguir um trabalho de carteira 

assinada vai ficar cada vez mais difícil. As pessoas precisam 
saber que o Brasil e o mundo estão mudando. Assim, para 
conseguir receber valores mais elevados, o interessado 
precisa se submeter a tarefas diferentes, muitas vezes, sem 
vínculo empregatício”. Opinião do professor visitante do 
Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São 
Paulo, Alberto Pfeifer.

Petrobras de fora
“Espero que nessa onda de privatizações, os membros do 

governo federal deixem a Petrobras fora da lista, pois trata-se 
da única empresa do mundo com eficiência em extrair pe-
tróleo em águas profunda”, avaliação do historiador marco 
Antonio villa.

batendo na samarco
Sem meias palavras, o titular da 1ª Promotoria de Justiça 

da Comarca de Mariana, guilherme meneghin, fuzilou: “Gos-
taria de saber o que a direção da Samarco fez para conseguir 
autorização com a finalidade de retornar às suas atividades, 
mesmo quando se sabe que as promessas de atendimento 
às comunidades não foram cumpridas”. O representante do 
Ministério Público finaliza: “Cadê a contrapartida alinhavada 
com a Justiça?” 

http://www.leitealcantara.com.br


E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
16 a 23 de novembro de 2019

nat macedo

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

Pobreza: um a cada cinco mineiros
vive com no máximo r$ 420 por mês

Realidade do estado reflete a do país, onde mais de 13 milhões estão em condições de miséria

A “Síntese de Indicadores Sociais”, 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), apresentou dados 
alarmantes. Um a cada cinco mineiros so-
brevive em condições de pobreza. Segundo 
a pesquisa, 4,1 milhões de pessoas recebem 
no máximo R$ 420 mensais. Desses, 739 
mil fecham o mês com apenas R$ 145 para 
despesas básicas como água, luz e comida.

A pesquisa do IBGE considerou a classi-
ficação para a pobreza extrema do Banco 
Mundial. Nesse caso, pessoas com rendi-
mentos inferiores a US$ 1,90 por dia, o 
equivalente a cerca de R$ 145 mensais pelo 
método de paridade de poder de compra.

O Brasil atingiu nível recorde de pessoas 
vivendo em condições de miséria. Estima-se 
que 13,537 milhões de brasileiros estejam 
nessa situação. O país tem mais miseráveis 
do que a soma de todos os habitantes de na-
ções como Portugal, Bélgica, Cuba ou Grécia.

No entanto, o pesquisador do IBGE, 
Leonardo Athias, esclarece que a análise 
divulgada - que avaliou o ano de 2018 - 
mostra mais estabilidade do que o aumento 
da pobreza. “Existe no Brasil um histórico de 
desigualdade desde que se têm indicadores 
sociais e a situação piorou com a crise 
econômica e o arrefecimento do Produto 
Interno Bruto (PIB). O país ainda não se 
recuperou da última recessão, o índice de 
desemprego segue em alta e a leve melhora 
foi proveniente de trabalho informal, o que 
não agrega tanto”, afirma.

Ele acrescenta que a pobreza é um 
fenômeno dimensional que está além 

da renda. “Ela diz também sobre o não 
acesso à educação, saúde, proteção social 
e inclusão digital. Entendemos a transmis-
são intergeracional da pobreza entre as 
gerações como uma dificuldade (pai pobre, 
filho pobre), porque não há investimento no 
capital humano para melhorar o futuro”.

A economista Márcia Medeiros Mota 
ressalta que nos resta torcer para que as 
políticas implantadas no Brasil retomem o 

crescimento econômico e sustentável, como 
a monetária, que apresenta a redução dos 
juros. “É preciso investir em políticas para 
qualificação da mão de obra com intuito 
de atender as áreas que a demandam mais, 
como a de tecnologia”.

 Ela elucida que os atuais índices geram 
impactos negativos para o cenário brasi-
leiro. “Houve aumento da informalidade, 
muitos profissionais tiveram que se adaptar 

ao mercado para sobreviver e, infelizmente, 
tivemos uma elevação também da crimi-
nalidade”.

Márcia acredita que essas consequên-
cias são resultado de anos de crise. “Os 
índices apresentados pelo IBGE são prove-
nientes desse descontrole. O desequilíbrio 
vem das contas públicas, ou seja, se gasta 
mais do que se ganha e, ao final, a conta 
não fecha”.

A economista finaliza dizendo que, 
no Brasil, 6,5% da população vive com 
apenas R$ 145 mensais contra 3,5% no 
estado. Já na linha de pobreza (recebimento 
máximo de R$ 420 por mês), Minas fica 
com 20% de sua população contra 25% 
do Brasil. “Apesar de estar numa situação 
mais confortável perante o panorama 
nacional, não temos do que nos orgulhar”. 

dias melhores

A caixa de supermercado Ana Lúcia 
Silva*, 36, recebe um salário de R$ 1.060 
para sustentar 3 filhos pequenos. Ana 
Lúcia é mãe solo e precisa sobreviver com 
uma renda de cerca de R$ 212 por cabeça, 
visto que sua mãe também mora com ela 
e não tem renda para ajudar nas despesas. 
Nesse montante, a caixa precisa arcar com 
aluguel, água, luz e alimentação. “É quase 
impossível. Tenho feito das tripas cora-
ção. Minha sorte é ter a minha mãe comigo, 
senão precisaria pagar alguém para cuidar 
dos meus filhos enquanto trabalho. Levanto 
cedo e durmo tarde. É uma angústia diária”.

Para complementar a renda, Ana Lúcia 
também trabalha informalmente. “Às vezes, 
pego umas faxinas. Isso aumenta meu can-
saço, mas garante a comida na mesa. Estou 
procurando outro emprego, que pague me-
lhor ou que, pelo menos, dê mais benefícios”.

Com toda a luta, ela ainda se sente privi-
legiada por ter um emprego, saber ler e ter 
os filhos na escola. “Fico pensando: e quem 
não tem nem isso? É difícil até imaginar”.

*A pedido da personagem,
seu nome foi alterado.

739 mil mineiros fecham o mês com apenas r$ 145
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D A   C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711

De 7 a 9 de novembro aconteceu 
a 31ª Feira Internacional de Turismo 
(Festuris), em Gramado. O evento reu-
niu dezenas de estados e vários países 
da América do Sul, África, América do 
Norte, Caribe para mostrar as suas 
atrações, hotéis, pousadas e resorts 
para os mais de 20 mil visitantes que 
estiveram no Parque de Exposições 
Serra Park. O ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, compareceu 
no local e, ao lado do presidente da 
Associação Brasileira de Jornalistas de 
Turismo (Abrajet-MG), Sérgio Moreira, 
e de associados dessa entidade, João 
Carlos Amaral e Antônio Claret Guerra, 
percorreu todos os estandes e mostrou 
os projetos que o Ministério está desen-
volvendo para o crescimento do setor.

Feira em gramado

m i n i s t ro  d o  tu r i s m o, 
marcelo álvaro Antônio, 
e o presidente da Abra-
jet-mg, sérgio moreira
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novA ArenA? - O presidente Jair Bolsonaro resolveu deixar o 
PSL e quer recriar o que seria uma nova Arena, partido que esteve 
ativo durante a ditadura e que foi criado pelo marechal Humberto 
de Alencar Castelo Branco. Na prática, ele quer uma legenda para 
ele e os filhos, pois o PSL, sigla que usou para ser candidato à 
presidência, não serve mais. Mas, para conseguir criar um novo 
partido, Bolsonaro vai ter que usar seus apoiadores, porque o TSE 
exige pelo menos 500 mil assinaturas em 9 estados para começar 
a analisar a criação de uma nova agremiação política. Caso con-
siga o que quer, essa atitude do presidente vai modificar as forças 
políticas no Congresso, principalmente na Câmara, onde o PSL era 
a segunda maior bancada.

A PAlAvrA de sAnches - O ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STJ), Sydney Sanches, comentou sobre a insegurança jurí-
dica da decisão recente da Corte que aboliu a prisão em segunda 
instância.  Ele disse que a atitude do STF pode prejudicar a imagem 
de todo o Judiciário e colocou em xeque as instâncias iniciais. 
“Parece que a justiça de primeira e segunda instância, apesar de 
caras, não servem para nada”.

comPArAção - Esses 11 meses de governo Bolsonaro parece 
muito com que foi a administração de Itamar Franco, que teve 6 
ministros da Fazenda. Assim como o atual presidente, Itamar não 
entendia nada de economia, mas cobrava o fim da inflação. Para a 
sorte de Bolsonaro, ele tem um bom ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que poderá salvá-lo de um insucesso pelas trapalhadas 
no plano político.

o prefeito Kalil (PSD), em entrevista a Rádio Itatiaia, disse 
que torcedores de Atlético e Cruzeiro devem dar uma chegadi-
nha no seu gabinete para aprender a xingar e falar palavrões, 
sem atentar contra a honra das pessoas.

Alô der. Os passageiros de Ribeirão das Neves, que usam 
a estação de Justinópolis, estão com raiva, pois os ônibus não 
cumprem horários e vivem estragados. É um verdadeiro caos 
pra quem precisa do transporte.

o ex-presidente lula (PT) recebeu um recado do Supremo 
Tribunal Federal (STF): modere o seu discurso e não faça agres-
sões, principalmente, a maior autoridade constituída do país, 
no caso, o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Mandaram dizer que 
o ex-presidente continua sendo um condenado.

o ex-ministro e candidato derrotado da última eleição, 
Ciro Gomes (PDT) continua batendo no ex-presidente Lula. Ciro 
não esquece que, mesmo na prisão, Lula não considerou a sua 
candidatura como de oposição e tirou apoios importantes, o 
que inviabilizou sua vitória.

domingo, dia 17 de novembro

Marilene Cunha
Luiz Parreiras - Brumadinho 
Eva Abreu

segunda-feira, 18

Luiz Carlos Gambogi
Coronel Mário Lúcio Cançado
Renan Gazzola

terça-feira, 19

Sra. Maria Izabel de Castro e Silva - esposa de Roberto Elísio
Sra. Diva Ladeira, esposa de Hermógenes Ladeira 
Ex-deputado Edson Soares 

quarta-feira, 20

Walfrido dos Mares Guia 
Coronel José Eustáquio Natal 
José Maria Rachid

quinta-feira, 21

Deputado Tiago Ulisses
Coronel Aníbal Fonseca

sexta-feira, 22

Ex-deputado Emilio Galo
Daniel Fernandez Coelho 

sábado, 23

Jacqueline Segour
Padre Lucas de Almeida
Dr. Paulo Guerra

Atrações do sesc Palladium para 
a segunda quinzena de novembro

#temtodosábado

Para quem procura um programa em família, 
o #TemTodoSábado segue oferecendo diversas 
atividades gratuitas e convida o público para uma 
imersão aos múltiplos espaços do Sesc Palladium. 
Cinema, bate-papo, brincadeiras, intervenções, 
oficinas, contação de histórias, roda de leitura, 
experimentações, ações formativas, intercâmbios 
e muito mais nas suas tardes de sábado. Veja a 
programação da quinzena:

23/11

14h – Narração de histórias no acervo: apresen-
tação da personagem ‘Dona Letrinha’ (contação 
de história)

15h – Palavras Cruzadas Divertidas
16h - Cinema – Sessão infantil | Mostra Sesc de 

Cinema – Vivi lobo e o quadro mágico / Icamiabas 
/ Hornzz / Lily’s hair – Classificação: livre

30/11

14h às 16h – 1, 2, 3, Já! (contação de história)
16h – Cinema – Sessão infantil | Mostra Sesc 

de Cinema – Clandestino / A câmera de João / O 
malabarista - Classificação: livre

Para todos os gostos
Confira outras atrações da segunda quinzena de 

novembro no Sesc Palladium:

música

No dia 21, o Teatro do Bolso (av. Augusto de 
Lima, 420, Centro) recebe o lançamento do álbum 
DaMacedônia, do compositor mineiro Gustavo da 
Macedônia. Ele traz, em seu primeiro disco autoral, 
sua individualidade através de um jeito afetuoso e fa-
miliar, trabalhando, sobretudo, a pesquisa de ritmos 
e a ‘brasilidade’ em suas músicas. A apresentação 
será às 20h. No dia 22, a Orquestra Opus convida 
Guilherme Arantes para um show imperdível! Autor 
de grandes sucessos da música brasileira, o cantor 
sobe ao palco mais uma vez acompanhado da 
Orquestra Opus, com arranjos exclusivos para um 
repertório que deixou saudade. Hits como Meu 

Mundo e nada mais, Cheia de Charme, Brincar de 
Viver, Êxtase, Planeta Água farão parte do repertó-
rio. A apresentação será no Grande Teatro do Sesc 
Palladium, às 21h, com classificação livre. 

No dia 28, o ‘ViJazz e Blues Festival’ leva, ao Gran-
de Teatro do Sesc Palladium, Stu Hamm & Ariane Cap, 
com o show Baixo além das fronteiras, e Fernanda 
Takai, com seu novo trabalho O Tom da Takai. Nesta 
apresentação, Stu e Ariane se uniram para levar o 
baixo a novos patamares, se encontrando por seu 
amor ao groove e explorando abordagens ecléticas 
do tocar. Já Fernanda Takai, acompanhada por Thiago 
Delegado (violão e guitarra), Fernando Merlino (piano 
e teclados), Diego Mancini (baixo) e Caio Plinio (bate-
ria), traz um álbum com 13 pérolas pouco conhecidas 
do homenageado Antônio Carlos Jobim. Tudo isso a 
partir das 19h30, com classificação livre. 

teatro

No teatro, Fernanda Torres volta a BH com o 
sucesso A Casa dos Budas Ditosos, adaptação para 
o teatro do livro de mesmo nome escrito por João 
Ubaldo Ribeiro. As apresentações serão nos dias 23 
e 24 de novembro (sábado, às 21h; e domingo, às 
18h), no Grande Teatro do Sesc Palladium. O espetá-
culo já rendeu à atriz a vitória do ‘Prêmio Shell’, em 
São Paulo, e ‘Prêmio de Qualidade Brasil’ de melhor 
atriz, diretor e comédia em 2004. Em cena, Fernanda 
Torres interpreta uma baiana, de 68 anos, e dá o 
depoimento de uma mulher que ousou cumprir a 
sua vocação libertina e foi feliz. 

literatura 

Musicista e poeta, a mineira Deh Mussulini lança 
seu primeiro livro, em 19 de novembro, no Foyer 
Augusto de Lima do Sesc Palladium (av. Augusto 
de Lima, 420, Centro). Os poemas contidos em 
Todas as primaveras em mim tratam do universo 
feminino através da sua experiência de estar no 
mundo, contemplando as profundezas de ser e estar 
mulher, selvagem, natureza, criadora, universal, da 
mulher-lua, mãe, feminista, politizada, coletiva e 
muito mais. O evento é gratuito e começa às 19h30. 
A classificação é livre.

A segunda quinzena de novembro no Sesc Palladium chega com diversas 
atrações para quem gosta de música, teatro, literatura, contação de 
histórias e cinema. Nomes como O Teatro Mágico; Orquestra Opus e Gui-

lherme Arantes; Fernanda Torres prometem movimentar o centro cultural com 
uma programação para todos os públicos. 
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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como fica o sexo após 
o câncer de próstata?

O câncer de próstata é o segundo 
mais frequente entre os homens 
(atrás apenas do tumor de pele 
não-melanoma) e, em valores 

absolutos e considerando ambos os sexos, 
mantém-se como o 2º tipo mais comum. 
Para se ter uma ideia, de acordo com es-
timativas do Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (Inca), no ano 
passado, houve 68.220 novos casos. Nesta 
semana a série #AlertaAzul, dedicada à 
saúde masculina, vai abordar as possíveis 
consequências que o tratamento da doença 
pode causar na vida sexual dos homens. 

O urologista Luis Occtavio explica 
que as sequelas não estão relacionadas 
ao câncer em si, mas na intervenção 
necessária para sanar o problema. “Al-
guns desses tumores podem crescer de 
forma rápida, espalhando-se para outros 
órgãos e podendo levar à morte. Porém, 
a maioria cresce de maneira tão lenta 
que os primeiros sinais podem aparecer 
depois de mais de 10 anos. Por isso, para 
essas ocorrências, optamos por fazer uma 
vigilância ativa, no qual o homem realiza 
exames periódicos e faz tratamento de 
forma efetiva caso apresente alguma 
alteração”. 

O pedreiro José Santos*, 55 anos, des-
cobriu que tinha câncer de próstata há 2 
anos. Ele conta que, apesar da insistência 
de sua mulher para procurar um médico 
devido a sua dificuldade para urinar, não 
ia ao especialista, pois sempre ouvia de 
seu pai que fazer isso era procurar doença. 
“Desde pequeno fui acostumado a não 
me cuidar e quando finalmente fui ao 
urologista, a coisa estava feia. O tumor já 
estava bem grande”. 

A doença estava tão avançada que a 
única saída foi a prostatectomia radical, 
cirurgia de retirada da próstata. “Foi um 
susto grande e tive muito medo, mas, ao 
final, optei pela minha vida. Tive algumas 
sequelas após a cirurgia, como dificuldade 
de ereção e fiquei estéril”. 

tratamentos 

Segundo o urologista, a primeira 
atitude para tentar controlar a doença é 
o bloqueio de hormônios, pois o câncer 
alimenta-se da testosterona. “Além disso, 
podemos tratá-lo com radioterapia e, em 
alguns episódios mais extremos, fazemos 
a cirurgia de retirada da próstata, como 
aconteceu com o Santos. No primeiro caso, 
o homem consegue manter o órgão e as 
capacidades de ereção e fertilidade, mas, 
pode ter algumas complicações, como 
sangramento no reto, bexiga, fechamento 
do canal da urina, entre outros, no futuro. 
Todavia, é importante reiterar que a radio 
está evoluindo e esses efeitos colaterais em 
longo prazo estão diminuindo”. 

Já a cirurgia de retirada da próstata 
é a que mais causa sequelas em curto 
prazo. “Esse procedimento pode causar 
infertilidade e perda da ereção. Como os 

pacientes que apresentam esse problema 
têm, na grande maioria das vezes, mais 
de 60 anos, a questão da infertilidade não 
é um problema tão grande, entretanto, 
a questão da falta de ereção assusta a 
todos”. 

O médico diz que, com a retirada 
da próstata, de 1% a 3% dos pacientes, 
que passam pela prostatectomia radical, 
ficam impotentes. “Mas, não é preciso 
preocupação, pois há tratamentos, que 
vão desde o uso de medicamentos contí-
nuos, injetáveis, implante de uma prótese 
peniana (fornecida pelo SUS), e até mes-
mo a reabilitação peniana com exercícios 
específicos”. 

Santos revela que teve que tomar remé-
dio para voltar a ter relações sexuais. “Hoje, 
voltou tudo normal com a minha esposa. Ela 
foi uma santa comigo e sempre me ajudou. 
Quando a gente tem algo desse tipo, a nossa 
vida passa como um filme pela cabeça e pos-

so dizer que sou um homem melhor para os 

meus filhos e para minha mulher”, finaliza.

* José Santos é um nome fictício.

O personagem pediu para que a sua

identidade não fosse revelada.

vigilância 
O diagnóstico precoce do câncer de próstata possibilita melhores resultados no tratamento e deve ser buscado com a 

investigação de sintomas como: 

 Dificuldade de urinar;
 Diminuição do jato de urina;
 Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite;
 Sangue na urina.

Na maior parte das vezes, esses sinais não são causados por câncer, mas é importante que eles sejam investigados por 
um médico. Além disso, o exame do toque deve ser feito a partir dos 40 anos para homens que têm histórico dessa doença 
na família e após os 50 para todos.

Agora é a vez deles!

Neste mês, o edição do brasil apresenta a série #AlertaAzul, que visa chamar atenção dos homens para a importância 
de cuidar da saúde. Nesta semana, abordamos como fica a vida sexual após o tratamento do câncer de próstata. Na próxima 
será apresentada a última matéria da série que terá como temática o processo cirúrgico para retirada do tumor e a vida após 
o procedimento.
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A primeira atitude
para tentar controlar a
doença é o bloqueio de
hormônios, pois o câncer
alimenta-se da testosterona

o uso do canabidiol para combater
doenças neurodegenerativas

A incidência de doenças crôni-
cas e incapacitantes cresce à medi-
da em que a população envelhece. 
Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), hoje, mais de 50 
milhões de pessoas sofrem com 
distúrbios neurodegenerativos, 
ou seja, com doenças que afetam 
os neurónios do cérebro humano. 
E, a estimativa para 2050, é que 
esses casos tripliquem, chegando 
a 152 milhões.

O Alzheimer e o Parkinson 
são exemplos desses transtornos. 
Nessas circunstâncias, a deterio-
ração progressiva e a morte dos 
neurônios afetam a coordenação 
e o controle dos movimentos e 
atividades do organismo, cau-
sando problemas de mobilidade, 
da função mental e outros.

Infelizmente, ainda não há 
medicamentos que curem essas 
doenças e os tratamentos mais 
usados para combater esses 
males envolvem altas doses de 
remédios. Mas, apesar disso, as 
dores, a incapacidade de inte-
ração e a perda da identidade 
continuam.

Uma alternativa para lidar 
com esses transtornos, que tem 
se mostrado eficaz é a utilização 
de medicamentos à base do 
canabidiol (CBD). Em 2017, a 
Revista de Ciências Médicas e 
Biológicas, da Universidade Fe-
deral da Bahia, publicou um es-
tudo do potencial neuroprotetor, 
antioxidante e anti-inflamatório 
do CBD. 

Após análise de 10 terapias 
com a substância em pacientes 
com doenças neurodegenerati-
vas, notou-se que o CBD equilibra 
os fatores relacionados à toxici-
dade celular, impedindo a morte 
gradual dos neurônios.

Um case que ilustra na prá-
tica, os benefícios desse tipo de 
tratamento é o do empresário 
goiano, Ivo Suzin. Diagnosticado 
com Alzheimer aos 52 anos, ele 
usou medicamentos conven-
cionais por 5 anos e, no final 
de 2018, ficou mais agressivo e 
incapaz de exercer atividades es-
senciais, como mastigar. Diante 
disso, o filho, que já pesquisava 
sobre terapias com óleos à base 

da canabis medicinal, impor-
tou o composto. Os resultados 
apareceram 3 meses depois.  
Suzin reconheceu a família, 
voltou a ser mais alegre e a 
querer comer. Faz um ano que 
ele é tratado com o óleo à base 
de CBD e, agora, não é mais 
agressivo, caminha, se alimen-
ta sozinho, dorme bem e tem 
entendimento das coisas. Isso 
ocorre, porque o canabidiol tem 
uma ação neuroprotetora que 
inibi processos inflamatórios 
que lesam, de forma crônica, 
o tecido nervoso, contendo o 
avanço da doença.

Embora os resultados do 
tratamento com a canabis me-
dicinal sejam favoráveis, é im-
portante frisar que o CBD não 
exclui o uso dos medicamentos 
tradicionais, uma vez que a 
substância não cura a doença 
e, sim, contém sua evolução, 
melhorando a qualidade de vida. 
Assim como qualquer tratamen-
to, a terapia com CBD deve ser 
recomendada e acompanhada 
por médicos.
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CINEMARK MANIA

Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania. Para resgatar o brinde, é necessária a aquisição de um ingresso. Promoção válida de 14 a 27/11/2019.  

Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais. Imagens meramente ilustrativas.
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Consciência negra
Aceitação dos cabelos crespos e cacheados

ajuda a combater racismo no brasil

R eferência negra no Bra-
sil, a cantora Elza Soares 
disse, uma vez, que “o 
mundo é grande demais 
para não sermos quem 

a gente é”. Finalmente, essa mensa-
gem começa a reverberar. Uma prova 
disso é que, na internet, houve um 
crescimento de 232% na busca pelo 
termo “cabelo cacheado” no Google. 
Estima-se que o interesse por cabelos 
afros subiu 309% nos últimos 2 anos. 
A onda de aceitação dos fios naturais 
tem influenciado, inclusive, o mercado 
publicitário. As buscas por transição 
capilar cresceram 55% nos últimos 
2 anos.

Mas, nem sempre foi assim, um 
grande exemplo disso é o padrão im-
posto na sociedade que ainda vitimiza 
e faz refém boa parte da comunidade 
negra, principalmente a mulher. 
Estima-se que 1 a cada 3 mulheres já 
tenha sido vítima do preconceito por 
conta da aparência dos seus fios cres-
pos e cacheados. Além disso, 4 a cada 
10 mulheres disseram já ter sentido 
vergonha do seu cabelo.

 A psicopedagoga Ângela Ma-
thylde explica que para serem aceitas 
na sociedade, durante muito tempo, 
as mulheres negras tinham que se 
descaracterizar. “Elas eram vítimas 
de padrões brancos, sentiam que não 
podiam assumir sua natureza e se viam 
obrigadas a alisar o cabelo”. 

Tal percepção, segundo a cineasta 
e historiadora Cida Reis vem da colo-
nização. “É histórico o entendimento 

de que apenas o cabelo liso e grande 
é bonito. Essa falha surge do equívoco 
de algumas pessoas de se sentirem 
mais humanas do que as outras. Os 
membros colonizadores chegarem 
no país se colocando em um lugar de 
absoluto privilégio em detrimento das 
demais comunidades já existentes, que 
eram os indígenas e os negros”.

E os reflexos disso foram passando 
de geração para geração desde a infân-
cia. “As meninas são ensinadas que o 
belo é ter cabelo longo, fazer rabo de 
cavalo e maria chiquinha e que os fios 
têm que ser esvoaçantes. Isso, para a 
maioria das crianças negras, é opres-
sor. As meninas sofriam bullying na 
escola e tinham que ouvir que o cabelo 
era ruim, pixaim e até de bombril. Os 
pentes não serviam para nos pentear 
e não existiam produtos no mercado 
que atendessem à textura dos nossos 
fios”, declara. 

Cida acrescenta que quando isso 
acontecia, em determinada idade, a 
menina começava a ter o sonho de 
se encaixar e vinha o desejo de correr 
e ver seus cabelos balançarem. “A 
questão capilar foi a que mais causou 
sofrimento às mulheres”.

A estudante de psicologia Ceres 
Bifano sentiu isso na pele. “Fui a única 
negra na escola por um bom tempo. 
Percebia a diferença da minha apa-
rência com a das outras colegas. Na 
adolescência também foi complicado. 
Quando alisava o cabelo me sentia 
bonita, mas era refém daquilo e se, 
por algum motivo, não fosse ao salão, 
deixava até de sair de casa”.

Na fase adulta, ela tomou cons-
ciência e deixou a química de lado, 

assumindo seu cabelo natural. “Sou 
uma mulher negra e a sociedade fatal-
mente tem colocado pessoas como eu 
em um patamar inferior. Romper essas 
barreiras tem sido meu desafio diário, 
porque não é só sobre o cabelo, mas 
também sobre identidade”.

Ângela ressalta que os padrões 
impostos geram transtornos sociais 
impactantes. “Sendo um deles a 
desqualificação do ser, a pessoa busca 
identidades externas e se esforça para 
ser reconhecida. No Brasil, a mulher 
negra é identificada somente pela 
sexualização e servir. Ela é diminuída 
a fonte de prazer e, sem perceber, vai 
se tornando escrava desse sistema”.

Mas, para Cida, essa onda de as-
sumir os cabelos cacheados e crespos 
tem atingido um percentual grande de 
mulheres. “É como um rio que vinha 
represado e agora arrebentou-se e 
está invadindo tudo. E é isso aí, cabelo 
black, cacheado, crespo, um maior que 
o outro, mulheres se sentindo bem, 
lisas ou não, como quiserem”.

“mudando o 
mundo, um 

cabelo por vez”

Quando o assunto é felicidade, a 
hair stylist Helen Castro - mais conhe-
cida como Tuty pelas clientes -, garante 
muitos sorrisos. Especializada em fios 
cacheados e crespos, a profissional tem 
ciência de que seu trabalho vai além da 
estética. “Meu objetivo é incentivar mu-
lheres que estão passando pelo proces-
so de transição capilar a se reconhece-
rem e se amarem, além de reeducá-las 
no processo de autocuidado”. 

Assumir os cabelos naturais, na 
visão dela, é um fator de transfor-
mação. “Trabalhar nessa área é um 
ato político, porque toda mulher que 
atendo procura algo além do que um 
tratamento capilar, elas buscam liber-
dade em relação a sua autoestima, 
empoderamento e enfrentamento do 
preconceito que sofreram durante a 
vida não só devido à textura do cabelo, 
mas, sobretudo, pela cor de pele”.

Ao longo dos 5 anos de trabalho, 
várias histórias marcaram a vida de Tuty, 
mas ela recorda uma em específico. 
“Uma adolescente foi fazer o big chop 
(significa “grande corte” em inglês 
e é o ato de tirar toda a parte com 
química) comigo. Ela tinha uns 13 anos 
e me identifiquei pelo fato dela alisar 
o cabelo desde criança, pois sua mãe, 
assim como a minha, foi ensinada que 
nossos cabelos não eram adequados. 
Para que a filha não sofresse tanto, 
a mãe a submeteu a tratamentos 
químicos agressivos. O resultado desse 
corte foi emocionante. Enquanto tirava 
a parte alisada, os cachos iam surgindo 
e ela sorria timidamente ao ver que eles 
ainda existiam. Seus olhos brilhavam e 
foi uma das cenas mais lindas que já vi. 
Parei e pensei: Estou no caminho certo, 
mudando o mundo, um cabelo por vez”.

Futuro antirracista
Para a hair stylist, o conceito de 

empoderamento se torna vazio quando 
tratado de maneira individual. “Na 
minha percepção, ele é coletivo. Não 
sou livre enquanto outras mulheres 
negras sofrem racismo. Não há poder 
no singular. Ou ele é de todos enquanto 

classe ou não existe, porque todos os 
que são iguais estão a mercê das mes-
mas opressões. É preciso que a gente 
compreenda isso e coloque em prática”.

Ela acrescenta que, hoje, esse mo-
vimento planta uma semente que será 
colhida no futuro. “Sou de uma geração 
em que éramos treinadas a odiar nossa 
estética, mas essa mesma geração des-
cobriu que é possível voltar às origens. 
Começamos a impactar o futuro, pois 
vamos criar nossas crianças para que 
não passem pelo que passamos, esta-
mos plantando um futuro antirracista”.

Um mundo onde crianças como 
a Emanuelly Rodrigues, de 7 anos, se 
sinta acolhida. Negra e dona de um 

black power, ela fez, recentemente, seu 
primeiro corte com a hair stylist. “Tuty 
disse que meu cabelo tem formato 
de coração, porque sobe, depois cai e 
gostei disso. Ela me ensinou a passar 
creme, óleo, cortou meu cabelo bem 
bonito e jogou ele pra cima”.

Tuty conclui dizendo que ainda 
há muito o que avançar. “É preciso 
compreender que mais importante 
do que a aceitação da sociedade é 
necessária a autoaceitação, aprender 
a nos amar como somos. Fico feliz em 
saber que as mulheres do futuro serão 
mais empoderadas e encontrarão for-
ças para fazer isso com menos feridas 
do que nós”.

tuty e manu em um encontro empoderado e feliz
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O fim de ano está chegando 
e com ele também se aproxima 
o período de prestação de contas 
do que foi arrecadado e do que 
foi gasto nos 12 meses, além de 
outras ações.

A prestação de contas é uma 
das obrigações do síndico e deve 
ser feita todo fim de ano para que 
os moradores possam avaliar a 
saúde financeira do condomínio, 
e no fim do mandato, para que o 
síndico demonstre os condôminos 
tudo o que foi feito durante sua 
gestão. Um dos itens que deve 
constar no documento é a receita 
total do ano. Neste ponto, o síndico 
deve detalhar todo o dinheiro que 
entrou e também quantas uni-
dades estão inadimplentes (sem 
revelar os nomes dos condôminos) 
e qual o impacto das dívidas no 
total das contas.

Em seguida, o documento deve 
mostrar as despesas. Para facilitar 
o entendimento, o síndico pode 
dividir os gastos por despesa, por 
exemplo: água, luz, salários de 

funcionários, prestação de serviços, 
obras e outros gastos eventuais. 
O ideal é que o síndico faça uma 
cópia para cada unidade e entre-
gue na assembleia marcada para 
a prestação de contas.

Também é interessante incluir 
a previsão orçamentária do ano, 
feita no fim do exercício anterior 
para conferir se as receitas e des-
pesas ficaram dentro do esperado, 
abaixo ou acima. Fazer essa análise 
é importante para saber se os 
recursos estão bem aplicados, se 
é preciso economizar mais ou se é 
possível investir em melhorias não 
urgentes que valorizam o imóvel. 
Além disso, a prestação de contas 
é o documento que vai basear 
a previsão orçamentária do ano 
seguinte e o valor da taxa de con-
domínio para o próximo exercício.

Aprovação 

 É importante que o síndico 
saiba que as contas podem não 
ser aprovadas pela assembleia. Isso 

acontece, principalmente, quando 
há inconsistências nos dados. Se 
faltar uma nota fiscal, compro-
vantes de quitação de obrigações 
trabalhistas ou de pagamento de 
contas mensais, os condôminos 
não têm obrigação de aprovar o 
que foi apresentado.

Por isso, é essencial que o síndi-
co seja organizado e guarde todos 
os comprovantes, tanto de receita 
quanto de despesa de todo o ano. 
Fazer os balancetes mensais com 
o conselho fiscal ajuda a manter 
tudo em dia.

Quem não se organizou ao 
longo dos meses deve aproveitar 
esses cerca de 80 dias até o fim 
do ano para encontrar todos os 
documentos necessários e pre-
parar o balanço financeiro. Os 
condomínios que contam com a 
ajuda de administradoras também 
devem apresentar a prestação de 
contas. O síndico deve exigir todos 
os dados detalhados e apresentar 
aos condôminos em assembleia.

Sindico deve prestar 
conta todo fim de ano
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50% das crianças de 7 a 9 anos
têm seu próprio smartphone

Gustavo Souza, 9 anos, dá 
show em muitos adultos 
quando o assunto é me-
xer no smartphone e nos 

aplicativos. Mesmo com a pouca 
idade, ele já tem o seu próprio 
celular. “Demos um telefone para 
ele com o intuito de facilitar a 
nossa comunicação. Por exemplo, 
já tomei multa na hora que fui 
buscá-lo na porta da escola e, 
hoje, minutos antes de chegar, 

já ligo e ele me espera no local 
combinado”, explica Astrid Souza, 
mãe de Gustavo. 

De acordo com dados da pesqui-
sa Panorama Mobile Time/Opinion 
Box: crianças e smartphones, metade 
das crianças de 7 a 9 anos (50%) já 
possuem o seu próprio aparelho. O 
estudo revelou também que, cada 
vez mais, os pais liberam o acesso 
para seus filhos de até 12 anos. Em 
um ano, na faixa etária entre 4 e 6 
anos, aumentou de 23% para 30% 
a proporção de crianças que tem 
um celular. 

Sobre o comportamento de 
uso, 72% dizem impor limites no 
tempo, mas 28% não definem o pe-
ríodo máximo de uso do aparelho. 
Mesmo com limitações impostas 
pelos pais, a média de horas por 
dia na frente do smartphone é alta 
e aumenta de acordo com a idade 
da criança. Na faixa entre 10 e 12 
anos, por exemplo, 32% delas usam 
o aparelho por 4 horas ou mais por 
dia, estimam seus responsáveis.

A pedagoga Aline Dias diz 
que esses dados são reflexo da 
permissividade dos pais. “Indepen-

dentemente da idade, as crianças 
têm cada vez mais facilidade de 
acesso à tecnologia. Por exemplo, 
quando são menores, ela é usada 
como uma forma de distração e 
para prender a atenção, até para 
os pais terem mais tempo de fazer 
outra atividade”. 

Porém, o uso excessivo do 
celular pode trazer graves conse-
quências para os pequenos, seja na 
vida social ou escolar. “Como usam 
muitos aplicativos de conversa, 
como o Whatsapp, algumas vezes, 
eles trazem as gírias do ambiente 
virtual para a escola e há casos 
também de uma rodinha e todos 
estarem conversando com várias 
outras pessoas a quilômetros de 
distância, mas nem olhando para 
o amigo que está ao lado”. 

Aplicativos mais usados 

Ainda de acordo com a pesqui-
sa, 0 a 3 e 4 a 6 anos, o campeão 
de uso é o YouTube Kids (70%), já 
a partir dos 7 anos, a liderança fica 
com o YouTube. O PlayKids é outro 
aplicativo voltado para o público 
infantil, que tem forte apelo na 
faixa de 0 a 6 anos, mas que perde 
força nas faixas seguintes.

Por sua vez, WhatsApp, Face-
book e Instagram vão sendo cada 
vez mais acessados conforme as 
crianças crescem. Na faixa de 10 
a 12 anos, o WhatsApp é usado 
por 71% das crianças que acessam 
smartphones; o Facebook por 50%; 
e o Instagram por 41%.

limites 

Astrid relata que precisou con-
versar com Gustavo sobre o uso 
excessivo do celular. “Ele sempre 
me pedia um smartphone e, assim 
que ganhou, ficava quase o dia 
inteiro mexendo. Como trabalho o 
dia todo, não notei, mas a profes-
sora dele me chamou na escola e 
contou o que estava acontecendo. 
As notas chegaram a cair”. 

Ela diz que proibiu o uso du-
rante a manhã, período no qual 
ele está estudando, e quando está 
na aula. “Falei que se as notas não 
melhorassem, tomaria o celular. 
Além disso, também coloquei um 
aplicativo espião, para monitorar 

o que ele está fazendo on-line. Ele 
é muito novo para entender os 
perigos desse mundo”. 

A pedagoga elucida que é 
preciso colocar limites no uso 
dessas tecnologias. “Atualmente, 
vários conteúdos são produzidos 
exclusivamente para as crianças e, 
por isso, são atrativos. Recomendo 
aos pais que sempre acompanhem 
o que os filhos estão vendo e o 
tempo que estão gastando nesse 
conteúdo. Ademais, os responsá-
veis também devem criar alterna-
tivas para tirar essas crianças de 
frente da tela, com brincadeiras 
interativas e mais chamativas do 
que as que elas possam encontrar 
no smartphone”, finaliza. 

metodologia da pesquisa

Neste estudo foram entrevistados 1.580 brasileiros que aces-
sam a internet, possuem smartphone e são pais de crianças de 
0 a 12 anos, respeitando as proporções de gênero, idade, renda 
mensal e distribuição geográfica. As entrevistas foram feitas on-
-line entre 18 e 25 de setembro de 2019. A pesquisa tem margem 
de erro de 2,2 pontos percentuais e grau de confiança de 95%.

Recomendo aos pais que sempre
acompanhem o que os filhos estão

vendo e o tempo que estão
gastando nesse conteúdo
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Maior evento do setor cafeeiro 
do Brasil acontece no Expominas

De 20 a 22 de novembro, 
o Expominas recebe o maior 
evento nacional da cadeia cafe-
eira, a Semana Internacional do 
Café 2019. Realizada desde 2013 
em BH, a Semana Internacional 
do Café (SIC) tem como foco o 
desenvolvimento do mercado 
brasileiro e a divulgação da qua-
lidade dos cafés nacionais para 
o consumidor interno e países 
compradores, além de poten-
cializar o resultado econômico 
e social do setor.

O evento terá 25 atividades 
simultâneas, como seminários, 
cursos, workshops, concursos 
de melhor café e melhor barista 
e sessões de cupping (prova de 
cafés). É voltado para os profis-
sionais do setor cafeeiro e apre-
ciadores da bebida, que podem 
participar como visitantes. 

A SIC 2019 é uma iniciativa 
do Sistema FAEMG (Federação da 
Agricultura do Estado de Minas 
Gerais), Café Editora, Sebrae, 
Governo de Minas, por meio da 
Secretaria de Estado de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 

de Minas Gerais (Seapa) e da 
Companhia de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (Codemge). A 
edição deste ano tem o patro-
cínio oficial Nestlé e patrocínio 
diamante Sistema Ocemg.

Informações e inscr ição: 
www.semanainternacionaldoca-
fe.com.br 

Visitantes sem CNPJ pagam 
R$ 30, para os 3 dias do evento. 

expominas

Planejado dentro dos pa-
drões internacionais e da mais 
moderna técnica de espaços 
moduláveis e multifuncionais 
do mercado, o Centro de Eventos 
Expominas possui uma infraes-
trutura 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 gran-
des corredores de acesso à capi-
tal, a 25 minutos do Aeroporto 
da Pampulha e a 50 minutos do 
Aeroporto de Confins. 

Siga nossas redes sociais, 
Instagram e  Facebook,  (@
expominasbh) e confira mais 
informações pelo site: www.
expominasbh.com.br

serviço
semana internacional

do café 2019 
Data: De 20 a 22

de novembro de 2019 
Horário: 11h às 20h
Local: Expominas

Avenida Amazonas,
6200 – Gameleira, BH

redes sociais:
Facebook e Twitter:
@semanadocafe

Instagram:
@semanainternacionaldocafe
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http://www.semanainternacionaldocafe.com.br
http://www.semanainternacionaldocafe.com.br
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

“A passeio”: iniciativa transforma morador
de bh em turista da própria cidade

Não é novidade para ne-
nhum morador de Belo 
Horizonte subir a Rua 
da Bahia e encontrar, 

na esquina com a Avenida Álvares 
Cabral, o monumento a Rômulo 
Paes: “Minha vida é essa, subir 
Bahia e descer Floresta”. Mas, um 
residente mais desatento da capital 
talvez nunca tenha passado uma 
tarde no Museu Inimá de Paula ou 
comido um acarajé num domingo 
de Feira da Afonso Pena, conhe-
cida popularmente como “Feira 
Hippie”. Foi pensando nos detalhes 

da cidade que o historiador Hugo 
Rocha e o casal Raul Lanari e Ma-
riana Lobato, historiador e gerente 
de marketing, respectivamente, se 
juntaram para criar o projeto “A 
passeio”, iniciativa que junta um 
grupo de pessoas para explorar 
Belo Horizonte com foco no patri-
mônio do município, sempre com 
a presença de um dos historiadores 
para guiar as visitas.

“A proposta é realizar visitas 
guiadas de forma a transformar 
o morador em turista da cidade. 
Poder mostrar para o máximo de 
pessoas que a cidade que elas cir-
culam todos os dias possui diferen-
tes camadas. Às vezes, passamos 

pelas mesmas ruas, mas não nos 
aprofundamos e, quando olhamos 
de um jeito diferente, acabamos 
enxergando muito mais que o 
lugar pode oferecer”, diz Mariana.

Com o corrido cotidiano da ca-
pital, moradores podem esquecer 
que existe uma Belo Horizonte aos 
finais de semana e que ela pode 
ser agradável. “Existem muitos 
locais na cidade que passamos, 
indo de um lugar a outro ou que 
frequentamos um ou dois estabe-
lecimentos de algumas regiões, e 
eles proporcionam outras visões e 
interpretações. Os primeiros rotei-
ros escolhidos são regiões pelas 
quais as pessoas passam bastante, 

mas, muitas vezes, não são vistos 
os vários recortes oferecidos”, 
completa Lanari. 

Em ação apenas há um mês, 
“A passeio” já realizou dois per-
cursos. O primeiro roteiro partiu 
da Praça da Estação, no Centro, 
até o Minas Tênis Clube, no alto 
da Rua da Bahia, numa espécie 
de cartografia histórica. “Recu-
perando uma série de camadas 
que existem ao longo da rua e 
esse trajeto ascendente é uma 
metáfora da hierarquia de poder 
de Belo Horizonte no início de seus 
anos. É uma metáfora para várias 
cidades que existem dentro da 
capital”, explica Lanari.

A parte gastronômica vem ane-
xa a experiência da observação da 
cidade. “Não escolhemos estabe-
lecimentos específicos, ainda que 

alguns roteiros não permitam que 
certos locais fiquem de fora. É caso 
do Bar do Bolão, no Santa Tereza, 
uma referência cultural obrigatória 
do bairro, assim como o Bar do Or-
lando. Sempre procuramos locais 
que são legitimados pela própria 
comunidade”, acrescenta.

Do ponto de vista do histo-
riador, o projeto também é uma 
expansão da sala de aula. “É uma 

bom passeio!
Ficou com vontade? Os anúncios dos roteiros da “A passeio” 

sempre são feitos pelo Instagram: @a_passeio_
valor: em média R$ 60 por pessoa, com visita guiada e 

registro fotográfico inclusos.

forma de se produzir e estimular 
interpretações históricas por parte 
das pessoas que vivem na cidade 
sem ser na universidade. É o que 
dentro da academia chamamos 
de história pública. É uma forma 
de oxigenar minha produção como 
acadêmico e ficar mais próximo 
daquilo que as pessoas entendem 
como vontade de viver a história”, 
finaliza o idealizador. 
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romeu Zema destaca avanços do 
governo e parceria com a Almg

O governador de Minas, Ro-
meu Zema (Novo), destacou du-
rante encontro com jornalistas da 
capital, os avanços obtidos pelo Go-
verno de Minas durante os 11 primeiros 
meses de sua gestão. Na coletiva, o 
governador exaltou a parceria com os 
deputados da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), que analisam 
projetos prioritários para o Estado.

Graças a um acordo entre Legislati-
vo e Executivo, será possível pagar o 13º 
salário dos servidores, além de analisar 
propostas de relevância para os cofres 
públicos que estão em tramitação na 
Casa. O encontro com os jornalistas 
contou com a participação, além do 
governador, dos secretários Bilac Pinto, 
de Governo, e Otto Levy, de Planeja-
mento e Gestão, e do subsecretário do 
Tesouro, Fábio Amaral.

“Agradeço muito o acordo da 
Assembleia Legislativa. Nós temos 
trabalhado em conjunto e o Estado, 
com toda certeza, vai se tornar viável 
em breve. A Assembleia tem contri-
buído muito. Sou muito grato aos 
77 deputados estaduais, aos líderes 
dos partidos e também ao presidente 
Agostinho Patrus, que tem realmente 
desempenhado um papel que poucas 
vezes assistimos aqui em Minas”, disse 
Romeu Zema.

A Assembleia se comprometeu em 
aprovar o projeto de lei que permite a 
antecipação de recebíveis do nióbio. 
O recurso arrecadado, cerca de R$ 5 
bilhões, será usado para pagar o 13º 
salário do funcionalismo, acordo com 
as prefeituras e permitirá fluxo de caixa 
para colocar fim, por prazo determinado, 
ao parcelamento dos salários.

O secretário de Estado de Governo, 
Bilac Pinto, destacou o diálogo per-
manente entre o Executivo e a Assem-
bleia para priorizar os interesses dos 
mineiros, deixando de lado questões 
políticas e ideológicas.

“Estamos dando demonstração 
de maturidade ao resgatar o diálogo 
permanente com a Assembleia e o 
Colégio de Líderes.  É um tempo novo, 
diferente, do convencimento, e digo 
com tranquilidade que Assembleia e 
parlamentares têm seu tempo para 
votar os projetos”, afirmou o secretário.

Otto Levy explicou a operação 
financeira que será feita após a análise 
do projeto pela Assembleia. Segundo 
ele, o Estado propõe o adiantamento de 
apenas 49% dos royalties. “O Estado irá 
continuar recebendo 51% dos royalties 
do nióbio, não vamos esgotar os re-
cursos do Estado. Esse é um ponto que 
gostaria de esclarecer”, acrescentou.

O secretário informou ainda que, 
apesar de o Sistema Integrado de Ad-
ministração Financeira de Minas Gerais 
(Siafi-MG) apontar que existe superávit 
até setembro de 2019, de R$ 3 bilhões, 
o Estado não possui dinheiro em cai-
xa. “Esse relatório apenas mostra as 
receitas e despesas de 2019, como se 
o Estado tivesse sido fundado em 1º de 
janeiro de 2019, o que, infelizmente, 
não é verdade. Sucedemos um gover-
no anterior que nos deixou R$ 34,5 
bilhões de dívidas que tivemos que ir 
pagando”, declarou.

resto a pagar
O subsecretário do Tesouro Esta-

dual, Fábio Amaral, chamou atenção 
para o superávit fictício em caixa 
apontado pelo relatório fiscal de 
agosto, publicado em setembro. “Até 
agora, o Governo Zema já pagou 
R$ 8 bilhões de dívidas herdadas do 
governo anterior, entre as despesas 
empenhadas, mas não pagas até 31 de 
dezembro de 2018”. Amaral também 
destacou o pagamento de precatórios, 
de fornecedores, repasses constitucio-
nais aos municípios e o 13º atrasado. 
Para demonstrar o desafio que Estado 

tinha mês a mês, o subsecretário citou 
que a Secretaria de Estado de Fazenda 
(SEF) trabalhava com duas folhas de 
pagamento: a do mês corrente e a da 
parcela atrasada do 13º.

balanço
Zema fez um balanço dos pri-

meiros meses do governo estadual. 
Ele lembrou que, apesar de todas 
as dificuldades financeiras herdadas 
da gestão anterior, o funcionalismo 
passou a ter previsibilidade no rece-
bimento dos salários e teve o 13º de 
2018 quitado 60 dias antes do previsto. 
O governador de Minas também lem-
brou que os repasses constitucionais 
aos municípios mineiros estão sendo 
feitos regularmente todos os meses.

“E tudo isso foi feito com muito 
sacrifício. Diferentemente do governo 
anterior, que não assumia suas res-
ponsabilidades, temos assumido as 
nossas. Fizemos uma redução brutal de 
custeio, porque temos de lembrar que 
o Governo de Minas não tem recurso 
novo, não temos linha de crédito, não 
vendemos nada. Então, a única forma 
de buscar recursos seria pela redução 
de recursos em outras áreas, que é o 
que foi feito com mais eficiência na 
máquina do Estado”, ressaltou.

O governador também elencou 
avanços que não dependem direta-
mente de recursos do Tesouro, mas 
que foram conquistados por meio de 
uma gestão eficiente. “Avançamos 
bastante naquilo que não precisa de 
dinheiro, mas naquilo que precisa sim-
plesmente de gestão, como é o caso da 
segurança. Nossas forças passaram a 
trabalhar de forma integrada, tivemos 
uma queda expressiva em todos os 
índices de criminalidade. Também 
avançamos bastante no emprego. So-
mos o segundo Estado, com destaque, 
que mais gerou empregos no Brasil”, 
comemorou. Foram 110 mil vagas 
com carteira assinada de janeiro até 
setembro, segundo dados do Caged. 
“Minas parou de caminhar no sentido 
do precipício e passou a caminhar no 
sentido de equilibrar sua situação”, 
completou.

“A Assembleia tem
contribuído muito.

sou grato aos
77 deputados estaduais”
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reFormA trAbAlhistA: o que mudou?

queimAdAs AumentAm em minAs gerAis

desconFiAnçA reduZ comPrAs PelA internet

A lei 13.467/17, denominada 
como reforma Trabalhista, comple-
tou 2 anos de vigência no dia 11 de 
novembro. Considerada como uma 
medida importante para o fomento 
do ambiente de negócios no Brasil, 
seus efeitos não foram eficazes. Al-

gumas de suas principais novidades 
ainda não foram implementadas. 
Essa medida se tornou tendência 
global, principalmente, na última 
década com foco na tentativa de 
redução dos custos do trabalho. 
Segundo estudo da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), 
110 países promoveram mudanças 
em suas legislações trabalhistas 
entre os anos de 2008 e 2014, com 
ênfase em alterações relativas à 
jornada de trabalho, contratos per-
manentes e negociações coletivas.

O número de queimadas re-
gistrados em Minas Gerais vem 
causando preocupação nas auto-
ridades e na população. De acordo 
com dados do Corpo de Bombeiros, 
Minas Gerais teve 10.827 queima-
das entre janeiro e outubro de 
2018; agora, registra 17.213 focos 

no mesmo período (58,98% a 
mais). Na região metropolitana, o 
número de incêndios de vegetação 
passou de 2.385 entre janeiro e ou-
tubro de 2018 para 3.496 em 2019. 
Ainda segundo o Corpo de Bombei-
ros, as queimadas são favorecidas 
pela falta de chuvas, baixa umidade 

e altas temperaturas, mas também 
pela interferência humana. É pre-
ciso ter consciência de que, além 
de destruir a vegetação, atingir 
a rede elétrica, secar nascentes e 
reduzir a disponibilidade de água 
potável, os incêndios podem atingir 
diretamente à saúde da população.

As fraudes financeiras levam os consumidores 
que foram vítimas a repensar seu comportamento na 
internet e a adotar medidas de segurança. A conclusão 
é de um estudo feito em todas as capitais pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria 
com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas). De acordo com o levantamento, 
em cada 10 consumidores que foram vítimas de frau-
des, sete já deixaram de comprar em algum site por 
desconfiar da idoneidade. O estudo mostra que 62% 
acreditam que os fraudadores estão sempre um passo 
à frente das medidas de segurança. As festas de final 
de ano estão chegando e os criminosos aproveitam 
este momento para agirem. Portanto, os consumido-
res têm que tomar os devidos cuidados nas compras, 
sobretudo com os cartões de crédito e débito, e núme-
ros de celulares para evitar clonagens. (Fonte: cndl)

A história do comércio de bh. Contar a história 
de Belo Horizonte a partir do desenvolvimento do 
comércio, desde sua fundação até os dias atuais. 
Esse é o objetivo do Ponto Cultural CDL, um espaço 
criado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL-BH) que leva o visitante a conhecer 
a evolução do varejo local do século XVIII aos dias 
atuais. Quem visitar o espaço poderá ver itens que 
têm uma relação com a memória do comércio e 
da capital mineira, como xícaras originais do tra-
dicional Café Nice dos anos 1950, além das fichas 
que, até hoje, são entregues aos clientes. Diversos 
documentos e fotografias ajudam a entender o 
contexto de cada década, desde 1890 até 2010. 
A estrutura, inaugurada em junho, comporta, 
entre outros itens, vídeos, fotografias e objetos 
que contam a trajetória do varejo da capital e suas 
interações com a cidade. Vale a pena fazer a visita 
e conferir essas e outras preciosidades. O Ponto 
Cultural CDL funciona das 10h às 18h, na sede da 

CDL-BH: Avenida João Pinheiro, 496 – Bairro Boa 
Viagem – Belo Horizonte.  

bombas de combustíveis terão certificação 
digital. A partir de dezembro, o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) 
só vai aprovar modelos de bombas medidoras de 
combustíveis líquidos (gasolina, diesel e etanol) 
que tenham certificação digital. O objetivo é coi-
bir a ocorrência de fraudes no abastecimento ao 
consumidor final. As bombas medidoras têm um 
componente que faz a medição e um mostrador 
que apresenta o resultado para o consumidor. O 
Inmetro observou que muitas das fraudes ocorriam 
na comunicação entre a medição e a indicação 
do resultado. A aprovação de novos modelos de 
bombas não significa que todas serão substituídas 
instantaneamente no mercado. A substituição 
será feita de forma gradual, em função do ano de 
fabricação. (Fonte: Agência brasil).

c A n A l   A b e r t o

Para incentivar compras, Prefeitura de nova
lima vai realizar campanha “natal do bem”

O período natalino chegou e, 
para incentivar as compras de final 
de ano no comércio em Nova Lima, 
a prefeitura realizará até a 25/12, 
a segunda edição da campanha 
“Natal do Bem”, cujo objetivo é for-
talecer a economia na cidade. Ao 
incentivar as compras no comércio 
local, o Governo Municipal espera 
aquecer a economia, aumentar as 
vendas e a circulação do dinheiro 
dentro do município, o que gera 
mais empregos.

O lançamento da campanha 
teve início com a palestra “Vender 
ou não Vender no Natal”, no Lions 
Clube de Nova. Foram abordadas 
estratégias criativas e práticas 
de como os participantes podem 
aumentar as vendas nesse período.  

O “Natal do Bem” integra o 
Comprar Bem, programa criado 
pelo Governo Municipal, em 2017, 
para estimular as compras nos 
estabelecimentos da cidade. Nesse 
sentido são realizadas ações, como 
palestras e workshops para orientar 
empresários e comerciantes da 
cidade sobre todos os requisitos 
necessários para venderem para 
a prefeitura. Também são feitas 
rodadas de negócios entre os 
empresários locais de vários seg-
mentos visando à promoção de um 
ambiente favorável para fomentar 
a competitividade dos pequenos 
negócios e fortalecer a economia 
local, além de aumentar o volume 
de recursos movimentados na 
cidade.

O programa também oferece 
assistência para melhorar a com-
petitividade das empresas locais: 
capacitações em licitação; assis-
tência para sanar dúvidas sobre 
editais; envio de editais para os 
potenciais fornecedores do objeto 
da licitação e auxílio no preparo da 
documentação para participação 
nesses processos. Os cursos são 
realizados, gratuitamente, na Sala 
do Empreendedor. 

Ao se capacitarem, os empre-
sários têm mais possibilidades 
de vencer licitações e vender 
para a prefeitura. Isso aumenta 
o dinheiro circulante no municí-
pio, o comércio amplia os seus 
negócios e gera mais empregos 
e renda para a população. Para 
as empresas, o principal benefí-
cio é aumentar as vendas com o 
aumento de potenciais clientes. 
Por outro lado, o principal bene-
fício esperado para a sociedade 
é a geração de empregos, que 

pode ser proporcionada pelo 
aumento do faturamento das 
empresas.

Antes da criação do programa, 
a prefeitura comprava pouco mais 
R$ 5 milhões nas empresas locais. 
Em 2017, com a implantação do 
programa, esse número ultrapas-
sou os R$ 10,7 milhões. Em 2018, 
a prefeitura deixou no comércio 
local mais de R$ 29,5 milhões em 
compras. E, em 2019, até o mês ou-
tubro, o valor foi de mais de R$ 15,4 
milhões. O total é de mais R$ 61,2 
milhões que a prefeitura comprou 
no mercado nova-limense nesses 
últimos anos.

Devido à credibilidade e ao 
sucesso das ações em orientar e 
estimular a participação dos em-
preendedores locais nas compras 
da prefeitura, o Comprar Bem foi 
reconhecido, pelo Sebrae Minas, 
como o melhor programa de com-
pras municipais em Minas Gerais, 
no ano passado.
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Contagem: viaduto da CeasaMinas
será duplicado para evitar retenções

Após anos de espera, o viaduto 
da CeasaMinas situado sobre a BR-
040, nas proximidades da Avenida 
Severino Ballesteros Rodrigues, 
será duplicado e passará das atuais 
três para seis faixas de rolamento 
– serão três para cada sentido 
da via. A conclusão das obras da 
ampliação do tabuleiro do elevado 
colocará fim à retenção do tráfego 
de veículos, principalmente, nos 
horários de pico. Os trabalhos de-
verão ser iniciados ainda neste ano.

No último dia 6, foi assinada 
a homologação da licitação para 
as obras de requalificação do 
viaduto e do seu entorno, que 
ainda incluem a ampliação das 
alças de acesso e adequações de 

mobilidade para pedestres, como 
a reestruturação das calçadas e a 
implantação de piso tátil.

Com valor orçado em R$ 17,4 
milhões, as intervenções viárias 
no local fazem parte do Corredor 
Leste/Oeste, que integra o Sis-
tema Integrado de Mobilidade 
(SIM), executado pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Ur-
banos (Semobs). Os trabalhos de 
ampliação do viaduto ficarão sob 
a responsabilidade da Autarquia 
Municipal de Trânsito e Trans-
portes de Contagem (Transcon). 
Os recursos financeiros foram 
assegurados por meio de acordo 
celebrado com a Corporação An-
dina de Fomento (CAF).

histórico

O viaduto dá acesso para três 
vias importantes situadas na cida-
de: Avenida Helena de Vasconce-
los, Avenida Severino Ballesteros 
Rodrigues e a BR-040. Com tráfego 
intenso de veículos de carga e car-
ros menores, é comum a lentidão 
de em horários de pico, sobretudo, 
se houver acidentes na região.

Nas imediações do elevado, as 
vias de acesso comportam o fluxo 
de veículos, no entanto, elas se 
afunilam quando desembocam no 
viaduto. Hoje, existem duas faixas 
no sentido Via Expressa/Parque São 
João, e uma no sentido CeasaMi-
nas/Severino Ballesteros Rodrigues.
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chAPAdA de minAs

Aconteceu o lança-
mento da marca Cha-
pada de Minas, em 
Capelinha, no Vale do 
Jequitinhonha. Foi um 
momento de emoção, 
pois a marca que é a 
identidade da região, 
retratou a realidade local. 
O evento foi prestigiado 
pelos pequenos, médios 
e grandes produtores, 
além de autoridades do 
setor. O ICCM, em parce-
ria com o Sebrae, contou 
com o trabalho eficiente 
do consultor Paulo Vis-
chi, da Be Consulting.

carmen lydia Junqueira
Puliti meirelles, presidente

do instituto café da chapada
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o seu consórcio multibrasileiro

minastenistas sobem ao pódio do
brasileiro de ginástica Artística

Os ginastas das equipes 
Pré-Infantil e Juvenil do Mi-
nas representaram muito 

bem o Clube no Campeonato Brasi-
leiro de Ginástica Artística, realizado 
em Natal, no Rio Grande do Norte. O 
destaque ficou por conta da equipe 

Pré-infantil, que foi campeã brasileira. 
A jovem Camila Almeida se destacou 
no Juvenil e somou cinco medalhas 
no individual. Ao todo, 170 atletas 
brasileiros representaram 27 clubes 
de dez estados brasileiros. O Minas foi 
representado por 16 atletas.

As disputas começaram no 
ginásio da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte. 
No primeiro dia de disputa, os 
minastenistas foram sobera-
nos e não deram chances aos 
adversários. 

Na disputa por equipes, os 
minastenistas Yago Prata, Caio 
Pereira, Ivan Oliveira, Diogo Silva, 
Mateus Fernandes e Arthur Bar-
bosa foram campeões nacionais, 
ao somarem 273,50 pontos. O 
Centro Olímpico, de São Paulo 
(SP), foi o vice-campeão (271,85) 
e o Flamengo, do Rio de Janeiro 
(RJ), o terceiro colocado (256). 
No individual geral, na categoria 
até 11 anos, os minastenistas 
Yago Prata conquistou o ouro 
(92,100) e Caio Pereira (90,850) 
ficou com o bronze. Manuela 
Scherrer foi campeã brasileira 
no salto.

Já na categoria Juvenil, o gran-
de destaque foi Camila Almeida. A 
jovem atleta foi vice-campeão no 
individual geral e conquistou, ainda, 
o ouro no salto e mais três medalhas 
de prata, na paralela, na trave e 
no solo. A pequena Mirella Santos 
ficou com a prata no salto. Entre os 
homens, Mateus Camilo foi o terceiro 
colocado na barra fixa e nas argolas, 
enquanto Gustavo Pereira ficou com 
a prata, no cavalo com alças.

Representaram o Minas na 
categoria Pré-infantil feminina 
Manuela Scherrer, Yasmim Mon-
teiro, Sophia Soares, Mariah 
Piazenski e Thauany Silva. Entre 

os meninos estão Yago Lima, 
Caio Pereira, Ivan Oliveira, Dio-
go Silva, Matheus Fernandes 
e Arthur Barbosa. Os técnicos 
Cynthia Chaves e Rodrigo Thurler 
acompanham os atletas.

Pela categoria Juvenil dis-
putaram o Brasileiro as atletas 
Camila Almeida, Mirella Santos 
e Maria Fonseca, acompanhadas 
pela técnica Clara Davina. Entre os 
homens, Mateus Camilo e Gustavo 
Pereira representaram o Minas. 
A psicóloga Micheli Maris Dias e 
o assistente técnico Guilherme 
Moschen Pessoa acompanharam 
delegação minastenista em Natal.

camila Almeida foi vice-campeão e mirella santos ficou com a prata no salto
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Pequenos minastenistas conquistaram o título brasileiro por equipes

Parque do Sabiá celebra
37 anos em Uberlândia

Em comemoração aos 37 anos 
do Parque do Sabiá no dia 7, a Fun-
dação Uberlandense do Turismo, 
Esporte e Lazer (Futel) destacou as 
obras de melhoria e revitalização 
deste espaço, que recebe uma mé-
dia diária de 10 mil visitantes. Com 
uma área de 1.850.000 m², que 
abrange um bosque de 350.000 
m² de área verde, além de uma 
completa estrutura para prática de 
esporte, lazer e qualidade de vida, 
o parque recebeu vários benefícios 
durante este ano.

“O Parque do Sabiá é um local 
importante para a população. 
Quando iniciei essa gestão em 
2017, determinei que o local fosse 
revitalizado em todos os seus se-
tores para proporcionar o melhor 
para as pessoas. Fizemos a nova 
piscina, vestiários, banheiros e 
muito mais. Parabéns ao parque 
pelos 37 anos”, disse o prefeito 
Odelmo Leão (PP). 

Para comemorar os 37 anos, 
a Futel promoveu dois grandes 
eventos esportivos. No dia 9 e 10 
aconteceu na Arena Park, a 2ª 
Copa Futel de Vôlei de Praia, com 
participação de duplas masculinas 
e femininas. No dia 10, cerca de 
600 pessoas participaram do ‘De-
safio do Parque’, corrida de 7 km e 
caminhada de 3 km.

revitalização

Entre os serviços estão a total 
revitalização da piscina, com insta-

lação de nova iluminação de LED, 
construção de dois banheiros, dois 
vestiários e serviço de jardinagem. 
Próximo à piscina, foi construído 
ainda um novo palco, medindo 35 
m², garantindo assim mais confor-
to para professores e praticantes de 
Mix Dance.

A entrada do parque também 
ganhou uma portaria de 84 m², 
com revestimento em porcelanato 
na cor mogno, piso também em 
porcelanato, duas catracas de 
entrada e duas de saída, portões 
de acesso para pessoas com ne-
cessidades especiais, guarita com 
banheiro, portão de serviço para 
veículos e iluminação interna e 
externa de LED. A obra foi reali-
zada através de parceria público-
-privada.

Na extensão de 5 km da pista 
de caminhada/corrida, foram 
reformados quatro banheiros e 

dois vestiários. Os sete campos 
gramados receberam ampla ma-
nutenção, com instalação de novas 
telas nos alambrados e pintura 
dos postes. 

“Estamos fazendo uma re-
forma total em dois banheiros 
localizados perto do escritório 
do parque, no bairro Tibery e 
em outros quatro no Mundo da 
Criança”, disse Edson Zanatta, 
diretor-geral da Futel. Segundo 
ele, ainda há muito serviço pela 
frente para oferecer mais conforto 
e tranquilidade aos pais e bebês. 
“Vamos construir no próximo ano, 
um fraldário no Mundo da Criança 
e buscar outras melhorias. O que 
fizemos este ano trouxe vários 
benefícios para a população e 
melhorou a estrutura deste espa-
ço, que está entre os preferidos 
do povo de Uberlândia”, finalizou 
Zanatta.

PM
Uclássico sem brilho

E ra o 7º clássico entre 
Atlético e Cruzeiro do 
ano. Acabou em empa-
te e balanço equilibra-

do: 2 vitórias do Cruzeiro, 2 do 
Galo e 3 empates. O mesmo nú-
mero de gols, 7 para cada lado.

O que faltou foi bola. Futebol 
muito ruim, passes errados, 
faltas desnecessárias e emoção 
quase nenhuma, gol muito 
menos.

O Cruzeiro dominou os pri-
meiros 20 minutos, correndo 
mais, trocando passes e não 
deixando a bola passar do seu 
meio-campo.

Esta intensidade foi se esvain-
do e o Atlético terminou o jogo 
bem melhor, pressionando, mas 
com deficiências conhecidas. 
Mancini errou quando tirou Ca-
zares e deixou Luan em campo. 
Abel Braga tentou substituições e 

praticamente nada mudou. Uma 
arbitragem sem contestações e 
um lamentável episódio final de 
brigas na torcida.

Já comentamos, em outras 
ocasiões, sobre a segurança no 
Mineirão com divisão de torci-
das e camarotes separados por 
frágeis barreiras.

O Mineirão tem defeitos ori-
ginados na reforma e precisam 
de reparos, incluindo a volta das 
cabines de Rádio e TV.

Isso sem falar nos estacio-
namentos reduzidos inexplica-
velmente por uma engenharia 
que nada sabia (ou quis desco-
nhecer) de como funcionava o 
estádio desde 1965.

Voltando ao futebol: Cruzeiro 
e Atlético já devem estar pen-
sando na temporada de 2020. 
A alta despesa nas folhas de 
pagamento, a falta de retorno 

e os magros resultados indicam 
este caminho como necessário, 
urgente e inevitável.

Estamos jogando um futebol 
ultrapassado, onde a troca de 
passes “prá lá e prá cá” está 
substituindo a ousadia, o risco, 
a improvisação tornando o jogo 
burocrático. Faltam imaginação, 
talento e velocidade e sobram 
passes errados, intensidade e 
luta.

O público não gostou. Nin-
guém gostou. E, dos 7 jogos 
disputados em 2019, fica mais 
decepção do que elogio.

O momento pede renovação 
já. De jogadores, departamento 
de futebol, auxiliares e de men-
talidade. O ano de 2020 está ali 
na esquina, pedindo um choque 
de gestão no futebol de Minas. O 
clássico do último domingo era a 
prova que faltava.

D
iv

ul
ga

çã
o


