
Conheça os diferentes tipos de 
cirurgia de retirada da próstata

Prostatectomia, laparoscópica e robótica são 
as três formas usadas atualmente para a remoção 
da próstata em casos de câncer no órgão. Apesar 
de não existirem estudos sobre a eficácia de um 
método em relação ao outro, os procedimentos se 
diferenciam pela precisão e recuperação. 
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nAtAl deVe moVimentAr r$ 60 bi

A data mais esperada do 
ano para os brasileiros 
e lojistas está chegan-
do: o Natal. Segundo 

pesquisa feita pela CNDL e SPC 
Brasil, considerando somente a 
aquisição de presentes natalinos, 
o período deve injetar R$ 60 bi-
lhões na economia. Esse valor é 
próximo da soma do movimento 
estimado no Dia das Mães, Dia 
dos Pais, Dia dos Namorados e 
Dia das Crianças deste ano. A 
economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, diz que esse 
número demonstra a força do 
Natal. “Mesmo com os dados 
econômicos ainda ruins e com 
pouco dinheiro no bolso, o hábito 
de presentear nesta data é forte 
e sobrevive apesar das dificulda-
des”. Outro ponto destacado pela 
especialista é a influência que o 
13º salário tem no saldo positivo 
desta época. “É uma injeção de 
dinheiro um mês antes do dia 25 
de dezembro”. Ainda em relação 
ao investimento, os consumidores 
afirmaram que o ticket médio será 
de R$ 124,99.

economiA – PáginA 5

D
iv

ul
ga

çã
o

Apesar de não querer falar sobre política neste momento 
e estar focado em trazer melhorias para Belo Horizonte, o 
prefeito da capital, Alexandre Kalil (foto), se mostra influen-
te no meio. Uma prova disso é o seu relacionamento com 
o atual presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV), e com 
mais meia dúzia de partidos grandes e médios, inclusive 
o MDB, uma das siglas mais tradicionais de Minas Gerais. 
Além disso, ele tem contato com o presidente nacional do 
seu partido, Gilberto Kassab, com os senadores Antonio 
Anastasia (PSDB) e Carlos Viana (PSD) e também nutre 
uma boa relação com os integrantes da Câmara Municipal.

Um estudo feito pelo Instituto Locomotiva mostra que 
56% dos brasileiros empregados formalmente estão insatis-
feitos no trabalho. Esse número corresponde a 18,7 milhões 
de pessoas que trocariam de posto por mais alegria na vida 
profissional. Os principais motivos para essa realidade são 
a falta de reconhecimento e ausência de oportunidades.

Cresce o número de idosos
que frequentam a academia

  
Dados da Acad Brasil revelam que o número de 

pessoas com mais de 60 anos que entram na acade-
mia vem aumentado consideravelmente. O percentu-
al de idosos matriculados passou de menos de 5%, no 
início da década passada, para 30% na atualidade.

13º injetará R$ 19,3 bi 
na economia mineira

Em Minas Gerais, 8,6 milhões de trabalhadores re-
ceberão, aproximadamente, R$ 19,3 bilhões referentes 
ao pagamento do 13º salário. E esse dinheiro já tem 
destino certo para, pelo menos, 30% dos trabalhadores 
belo-horizontinos: quitar dívidas. 

O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (foto), entre-
gou computadores às escolas municipais Professora Helena 
Antipoff e Nagib Félix Cury, que ficaram em terceiro e quarto 
lugar na “Gincana Ecológica”. A competição fez parte da 
primeira edição do programa “Bem Comunidade”, que 
coletou cerca de 15 toneladas de lixo eletrônico. 

Insatisfação no trabalho atinge 
mais de 18 milhões de brasileiros

Prefeito de JF entrega prêmio para
destaques da “gincana ecológica”

PM
JF

esPorte – PáginA 12

#AlertaAzul

Kalil já se articula para 
garantir futuro na política
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E D I T O R I A L

nat macedo

Stalking: perseguição excessiva
rouba privacidade e instaura medo

Assunto reacendeu após lançamento da segunda temporada da série “You”

Netflix mal anunciou a estreia da segunda 
temporada da série “You” (Você, em tradução) 
e o assunto central da trama voltou a ter evi-
dência na mídia: stalking. O termo, em inglês, 

designa uma forma de violência por meio de perseguição 
excessiva que rouba a privacidade da vítima e a coloca em 
situação de medo.

No seriado, Joe Goldberg, interpretado pelo ator Penn 
Bagley, se apaixona por Guinevere Beck (Elizabeth Lail), 
uma aspirante a escritora. Joe começa seguir os rastros 
de Guinevere nas redes sociais. No entanto, o desejo em 
saber mais sobre a vida dela faz com ele se transforme 
em um stalker (perseguidor).

Para o psiquiatra e membro da diretoria da Associação 
Brasileira de Saúde Mental (Abrasme) Marcelo Kimati 
(foto), essa romantização pode ser proveniente da sensação 
de rejeição, abandono e um certo sofrimento das relações. 

Ele acrescenta que o stalking pode ter relações com 
crimes como o feminicídio. Dados do SOS Mulher mostram 
que mais de 1,7 mil casos de stalking foram relatados, 
mas pouco foi feito sobre o assunto. Ao todo, 29 mortes 
e 986 agressões foram registradas, após episídios de 
perseguição, no ano passado.

A

em evidência
Neste ano, a 5ª Câmara Criminal do TJ/MG, 

manteve a absolvição do empresário Gustavo 
Correa, cunhado da apresentadora de TV Ana 
Hickmann. Ele foi acusado de matar o fã de Ana, 
Rodrigo Augusto, que invadiu o quarto de hotel no 
qual ela estava hospedada, em Belo Horizonte, em 
2016. Rodrigo entrou armado, abordou Gustavo e, 
depois, o fez de refém junto com a apresentadora 
e sua esposa, na época, Giovana Oliveira. Ele 
resistiu e o Rodrigo disparou acertando dois tiros 
em Giovana. Os dois entraram em luta corporal 
e Gustavo conseguiu desarmá-lo, atirando em 
sequência. Rodrigo mantinha um perfil nas redes 
sociais dedicado à apresentadora. A família de 
Rodrigo chegou a dizer, à polícia, que ele trocava 
cartas com Ana e que tinha um fascínio por ela.

O que é stalking? 
É o ato de ter uma postura invasiva e tentar uma 

aproximação com alguém de forma abusiva, o indi-
víduo que atua dessa forma é chamado de stalker. 
É importante ressaltar que esse fenômeno não está 
restrito à era digital. Ele existe desde a década de 80 
e, a partir dos anos 90, começou a se compreender 
uma necessidade de definir o termo, assim leis foram 
criadas em diversos países. 

quais podem ser as consequências 
do stalking?

Esse ato sempre será um preditor de violência. 
Desde a década de 90, algumas características se 
mantêm, por exemplo, 75% de pessoas que tiveram 
uma relação já foram perseguidas. Além disso, 
quase 80% das vítimas são mulheres, quase 90% 
dos stalkeadores são do sexo masculino, por isso, é 
preciso observar que os crimes de feminicídio tem, 
na maioria das vezes, o fator stalker. 

Estima-se que 55% das mulheres já foram stalke-
adas antes de sofrerem algum tipo de violência, 
quase 50% receberam telefonemas ou algum tipo de 
contato indesejado. Mais de 40% das pessoas já se 
depararam, em algum momento, com o perseguidor 
as esperando em algum lugar. 

Em longo prazo, o stalking pode trazer consequên-
cias severas para a saúde da vítima, principalmente, 
provenientes de um estresse pós-traumático, visto que 
há sempre muito medo e sofrimento.

quais as características do stalking?
A prática precisa ser repetitiva. Alguns países 

determinam, inclusive, a quantidade de vezes que 
a pessoa é perseguida para ver se diz respeito a um 
stalking. De um modo geral, não é algo pontual, mas 
se repete ao longo de, pelo menos, 30 dias.

Muitos pensam que se trata apenas do momento 
em que um casal termina e um tenta contato com o 
outro. O stalking vai além disso, o comportamento tira 
a paz da vítima. Com o advento da internet, esse tipo 
de ação passou a ficar ainda mais comum. 

o que leva uma pessoa a perseguir 
outra dessa forma?

No período da pré-internet, era associado a um fenô-
meno psiquiátrico que entendemos como delírio amoroso 
e que leva a pessoa a acreditar que tem alguma relação 
íntima e especial, principalmente, com pessoas públicas. 

Contudo, essas características não são mais pre-
dominantes. Hoje, existe algumas tentativas de cate-
gorização dos stalkers em quatro grupos: o ressentido, 
que procura acompanhar a vida da outra pessoa como 
um referencial de vingança e isso pode envolver uma 
mistura de relação afetiva; o perseguidor, que busca 
uma maior intimidade, o que é facilitado na era digital. 
Nesse caso trata-se de uma pessoa tímida e que usa 
da web para se aproximar de alguém; os stalkers que 
se sentem rejeitados e passam a perseguir e, por fim, 
os predadores que, geralmente, faz com que a pessoa 
sinta que tem poder e controle sobre o outro. 

A pessoa precisa, necessariamente, 
ter uma relação com a outra?

Estima-se que 65% a 80% dos stalkings estejam 
relacionados a um envolvimento de duas pessoas que 
tiveram alguma relação íntima, anteriormente. Mas, 

tem um grupo que procura intimidade com outras 
pessoas e acabam por persegui-las para conseguir 
isso. Há também criminosos sexuais que perseguem 
suas vítimas na internet. Mas, o stalking é predomi-
nantemente entre pessoas conhecidas.

No cenário atual, vemos o ato vinculado ao fim 
de um relacionamento. O fenômeno envolve relações 
intensas, na qual um dos lados tem necessidade de 
domínio. É um comportamento compulsivo cujo ciclo 
é difícil de interromper, pois, não ter controle é uma 
experiência complexa para qualquer um.

“You”, da netflix abordou o tema 
e muitas pessoas romantizaram o 
personagem. Por que isso acontece? 

Como é um fenômeno que envolve a sensação 
de rejeição, abandono e um certo sofrimento, é pos-
sível que as pessoas tenham empatia em relação ao 
stalkeador. Esse sentimento diz respeito às vivências de 
cada um. Hoje, as rupturas de relações, com as redes 
sociais, implicam muito mais sensações e boa parte 
do feminicídio é proveniente disso. As redes mostram 
tudo que o stalkeador precisa ver e, mesmo sem querer, 
gera tal sofrimento a ponto dele começar o stalking.

 o que diz a lei: 
A Lei de Contravenções Penais prevê pena 

de 15 dias a 2 meses de prisão ou multa para 
quem molestar ou perturbar a tranquilidade 
de alguém, por acinte ou motivo reprovável. 
Contudo, para alguns senadores, é preciso 
aumentar a punição acerca do tema. Leila 
Barros (PSB-DF) é autora do PL 1.369/2019, que 
propõe pena de 6 meses a 2 anos ou multa para 
os perseguidores que pode aumentar caso a 
perseguição seja feita por mais de uma pessoa. 
Quando era jogadora de vôlei, ela chegou a ser 
perseguida por um stalker. Já o PL 1.414/2019, 
da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES), 
eleva a pena para 2 a 3 anos, sem possibilidade 
de conversão em multa.
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invertebrados

Jair Bolsonaro, com sua caneta cheia 
de tinta, sai do PSL e anuncia a 
criação de um novo partido, Aliança 

pelo Brasil, que ficará sob seu mando. Se 
arrumar 500 mil assinaturas e conseguir 
que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
aprove a nova sigla até maio de 2020, 
teremos a eleição para prefeitos e verea-
dores em outubro com sua participação 
ao lado de outras 30. O que é comum a 
essas entidades? A luta pelo poder. Sem 
nenhum verniz ideológico.

Lula da Silva (PT), o maior líder da 
oposição, que disse sair da prisão “mais 
à esquerda”, estará também na luta, 
desfraldando a bandeira do socialismo 
como prega o ex-todo-poderoso José 
Dirceu. Será o grande teste antes do jogo 
de outubro de 2022. Lula, na condição de 
condenado em 2ª instância, não poderá 
ser candidato. Basta que o processo que o 
condenou, o do tríplex, seja anulado para 
ele adquirir e elegibilidade. Bolsonaro, 
pelo lado direito, continuará a puxar o 
cabo de guerra e a mobilizar a militância.

Situação e oposição, desde já, se 
preparam para o embate. Que doutrinas 
balizarão os próximos tempos? O socia-
lismo de Dirceu? O que isso significa? Um 
Estado paquidérmico, com 600 empresas 
e autarquias, a sustação do processo de 
privatização? E o liberalismo de Bolso-
naro? Será entendido que as forças do 
mercado darão o tom da política, sem 
intervenção do Estado na correção de 
desvios e situações anômalas? E a social-
-democracia, a terceira via encostada pelo 
tucanato, disporá de novos crentes? Quem 
se habilita a resgatar seus eixos?

Vamos a uma pequena leitura da 
política, aqui e alhures. O que se ob-
serva no cenário é um fenômeno que 
se pode chamar de embaciamento 
do jogo político, ou, como denomina 
Roger-Gérard Schwartzenberg, uma 
“uniformização no cinzento”.  O po-
sicionamento dos partidos em zona 
cinzenta aponta para a gangorra que 
os caracteriza. Quer dizer, estão eles 
identificados com o pragmatismo e a 
política de resultados.

Cada vez mais assemelhados, partidos 
e líderes se afastam do campo doutrinário, 
interessados apenas na luta do “poder 
pelo poder”. Alternativas para construção 
de avanços que, em tempos idos, eram 
fincadas em bases sólidas de um ideário 
são, agora, substituídas por um discurso 
de oportunidade, balizado em questões 
pontuais, como carga de impostos, re-
formas (previdência, trabalho), projetos 
polêmicos, comportamentos e desvios de 
agentes públicos.

Não se quer dizer que tal escolha é 
condenável. Impõe-se, porém, acentuar 
o papel dos partidos no debate sobre 
um projeto de longo alcance para o país. 
O que pensam os partidos a respeito de 
uma estratégia para o desenvolvimento? 
Em sua trajetória, o PT, maior partido de 
oposição, caminhou em direção ao centro, 
ocupando flancos da social-democracia. 
Os grandes partidos da situação refugiam-
-se em um “centrão democrático”. Em 
suma, os entes partidários se encontram, 
hoje, reunidos nas salas e antessalas do 
poder, onde se serve geleia insossa e 
inodora. 

Mesmo nos EUA, onde os partidos 
Republicano e Democrata dominam a 
política desde 1852, abrigando a grande 
maioria do eleitorado, cresce a tendência 
para a pasteurização do discurso. Lá ainda 
se consegue enxergar que os republicanos 
são mais fiéis aos princípios do nacionalis-
mo e da ênfase no individualismo, no mo-
ralismo e na religião, sustentando a base 
do conservadorismo. E os democratas se 
posicionam mais na banda esquerda do 
Centrão, havendo até protagonistas com 
certo ar radical, como o senador Bernie 
Sanders, este que faz questão de avocar 
índole socialista.

Na Europa, os partidos social-demo-
cratas ganharam força em um primeiro 
ciclo e hoje tentam reconstruir suas identi-
dades, sob a ascensão da direita. Na nossa 
América Latina, a instabilidade se genera-
liza. O Chile do liberal Piñera vê multidões 
nas ruas. No Uruguai, a esquerda pode 
ceder o poder para a direita. A Argentina 
volta a desfraldar a bandeira kircnherista 
com a vitória do Alberto Fernández e de 
Cristina. Peru vive momento tormentoso. 
No Equador, a ciclotimia entre esquerda e 
direita também se instala. Na Bolívia, Evo 
renuncia sob pressão das Forças Armadas 
e suspeição de fraude eleitoral.  

Aqui, uma grande interrogação está 
no ar: onde vamos parar? O vale-tudo é 
o jogo imposto pelo domínio da máquina 
e não pelas ideias. Uma leva de partidos, 
infidelidade, alianças movidas por interes-
ses momentâneos e o experimentalismo 
político de parcela dos representantes. No 
deserto, só se vê areia. E animais inverte-
brados. Sem nenhum vale.

o fim justifica os meios? 

A decisão do governo mineiro em comprometer parte dos valores, 
provenientes da receita financeira, em consequência da exploração 
do nióbio, cuja operação de empréstimos de cerca de R$ 5 bilhões 
acontece por meio da estatal Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais (Codemig) é, indubitavelmente, uma atitude 
corajosa, porém, arriscada. 

Sabidamente, ao longo dos últimos 10 anos, essa empresa do Governo 
do Estado tem sido a única com condições de fazer investimentos em diversos 
tipos de obras, como asfaltamento de pequenas rodovias e a construção de 
centros de convenções. É o que ainda pulsava e, de alguma forma, marcava 
a presença pública perante diversas demandas do povo mineiro. Todavia, ao 
optar por essa vertente, na busca de dinheiro, para minimizar os compromissos 
financeiros do tesouro estadual, como a quitação da folha de pagamento do 
13º salário dos funcionários, o governador Romeu Zema (Novo) deve ter usado 
aquela máxima: os fins justificam os meios. 

Em realidade, os fatos concretos se sobrepuseram ao cotidiano de sofrível 
condição e, por que não dizer, da penúria financeira em que se encontra o caixa 
do Governo do Estado. Atualmente, o secretário de Estado da Fazenda de Minas, 
Gustavo de Oliveira Barbosa, tem usado um expediente comum: priorizar o que 
não pode deixar de ser quitado. Enquanto isso, os municípios sofrem com a 
falta de repasse de verbas, o setor de saúde lamenta pelas pessoas que buscam 
remédios em entidades que fazem parte do programa “Farmácias de Minas”. 
Os próprios “barnabés” estão recebendo seus vencimentos escalonados ao 
longo de 2019. 

Os reflexos dessa situação têm contribuído com o encolhimento da 
economia mineira. Afinal, se as contas públicas estivessem sendo quitadas 
regularmente, haveria um volume de dinheiro irrigando os escaninhos do 
crescimento do estado. Mas, o projeto do Executivo, enviado à Assembleia 
Legislativa, tinha a finalidade de conseguir autorização do Legislativo para poder 
contrair os empréstimos e, com isso, resolver, a precária situação do governo.

Tudo que está sendo engendrado não passa de um paliativo. Os desafios 
do governo permanecem e a solução será, sem dúvida, uma reforma Admi-
nistrativa. Qual é o seu tamanho? Ninguém sabe. Por exemplo, os deputados 
estaduais dizem abertamente que votaram pela aprovação desse empréstimo 
bilionário, mas, no caso das privatizações, especialmente, da Cemig, a situação 
será diferente. Para complicar, os demais projetos de reformas, advindos da 
Cidade Administrativa, necessitam de uma presença majoritária de parlamen-
tares em plenário no dia das votações. Mas, como é do conhecimento de todos, 
Zema não tem, numericamente, a maioria a seu favor. Assim, o caminho fica 
aberto para uma complicação de grandes proporções.

Os especialistas dizem que o governo agiu com a única arma que dispunha: 
uma antecipação de receitas. Mas, a estrada é longa e os desafios imensos. A 
não ser que, diante de uma ordem vinda de Brasília, tudo mude, perpassando 
pela retomada de crescimento e a melhoria na arrecadação de impostos e 
outros tributos, permitindo um solavanco no recolhimento mineiro.
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eujacio silva

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

Kalil cria grupo de aliados
para garantir projeto político

Se alguma pessoa nutrir a intenção de se 
aproximar do prefeito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), para falar de polí-
tica, pode ter certeza que ela não terá a 

mínima possibilidade de prosperar. Integrantes 
de seu círculo dizem que o dirigente está focado 
em trazer conquistas para a cidade, como inves-
timentos e recursos para realização de obras. Ou 
seja, bem ao conhecido estilo do ex-prefeito e 
ex-governador Hélio Garcia: o administrador pú-
blico não precisa ficar falando, tem que atender o 
interesse da população. E é por essa característica 
que Kalil é considerado um dos prefeitos mais 
populares entre as capitais brasileiras.

Sobre a sucessão do próximo ano, enquanto 
os possíveis opositores se organizam, o chefe do 
Executivo da capital tem criado um caminho 
próprio na vida pública. Segundo informações 
de bastidores, o contato de Kalil com o atual 
governador, Romeu Zema (Novo), se restringe 
apenas ao campo institucional. No entanto, ele 
continua com diálogos intensos com o presiden-
te da Assembleia, deputado Agostinho Patrus 
(PV), e se aproximou de meia dúzia de partidos 
grandes e médios, inclusive o MDB, uma das 
siglas mais tradicionais de Minas Gerais. 

Além disso, o prefeito tem recebido apoio 
incondicional do presidente nacional de seu 

partido, o ex-ministro Gilberto Kassab. Ele tam-
bém tem ao seu lado dois senadores mineiros: o 
tucano Antonio Anastasia e Carlos Viana (PSD). 
E os tentáculos políticos do chefe do Executivo 
de BH podem ser vistos da mesma maneira 
na base municipalista, afinal ele se encontra, 
com frequência, com as lideranças regionais 
e, de quebra, conserva uma base na Câmara 
Municipal. 

eleição para a PbH 

Sobre o pleito do ano que vem, para a 
disputa da Prefeitura de Belo Horizonte, a novi-
dade da semana é o surgimento, mesmo que 
de maneira discreta, do nome do ex-prefeito, 
ex-ministro e atual deputado federal, Patrus 
Ananias (PT). Ele seria o único nome capaz de 
unir o PT de BH, embora o próprio Patrus tenha 
certa resistência em participar da eleição. 

Em Brasília, os comentários indicam que o 
atual senador do Democratas, Rodrigo Pacheco, 
adversário de Kalil no pleito passado, não esta-
ria interessado em ser candidato novamente. 
Mas, Pacheco e seus amigos não almejam ficar 
parados: eles estão engajados no projeto do 
pré-candidato ao cargo, o deputado estadual 
João Vítor Xavier (Cidadania). 

Já no mês passado, circulavam infor-
mações sobre o deputado Mauro Tramonte 
(Republicanos). Eleito com mais de 500 mil 
votos, sendo mais de 200 mil só em BH, 
o parlamentar estaria sendo sondado por 
um grande grupo para entrar na disputa. À 
imprensa, ele diz que está analisando a situ-
ação. Aliás, os jornais chegaram a mencionar 
o nome do empresário Fabiano Lopes, mais 
conhecido como Fabiano Multimarcas, para 
compor a chapa. 

Se analisarmos que, quando foi eleito há 3 
anos, Kalil chegou ao poder por ser empresário e 
ter um nome sem mancha, os eleitores também 
escolheram Zema pelos mesmos motivos. E, 
para 2020, o nome do presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), o empresário Marcelo de Souza Silva, tem 
ganhado força. Ele é considerado uma pessoa 
eficiente e já foi secretário de várias pastas do 
município e, por certo, conhece os desafios do 
cargo de prefeito. Para além disso, Silva sustenta 
uma preponderante presença no setor produti-
vo, assim como com as lideranças de diferentes 
pontos da cidade. 

Kalil é bem avaliado como prefeito
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mauro tramonte foi eleito com
mais de 500 mil votos
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de grande influência em bH
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Zema participa do lançamento
do Programa SEF 2030+

O governador Romeu Zema (Novo) 
participou, semana passada, em 
Belo Horizonte, do lançamento do 
Programa SEF 2030+, da Secretaria de 

Estado de Fazenda (SEF). A iniciativa tem como 

objetivo aprimorar a sua gestão estratégica, que 
tem como ponto de partida a criação coletiva do 
Planejamento Estratégico Fazendário, orientado 
para o horizonte de 2020-2030.

Ao lado do secretário de Fazenda, Gustavo 
Barbosa, Zema assinou o decreto instituindo o 
programa e destacou a importância do plane-
jamento de sua gestão, além de acompanhar 
as mudanças tecnológicas, políticas e econô-
micas visando ao desenvolvimento de políticas 
públicas compatíveis com a realidade financeira 
do estado.

“Planejamento não pode ser um ponto 
final, tem que ser um ponto de partida. Plane-
jar é bom, mas estar atento ao planejamento 
e refazê-lo constantemente é melhor ainda, 
porque o mundo é dinâmico. É necessário tra-
balhar integrado em termos de tecnologia. Sei 
que muitos avanços já foram feitos, mas muito 
há que se fazer”, afirmou o governador.

Zema ressaltou ainda o compromisso de seu 
governo e a necessidade de se alcançar uma 
tributação justa, que irá permitir o crescimento 
econômico. “Gostaria de deixar vocês cientes da 
importância de uma tributação justa. A tribu-
tação pode ajudar muito no desenvolvimento. 
Muitas atividades não se desenvolvem porque 
parte é tributada e sacrificada e outra parte atua 
livremente. Quando a tributação trata entes 
desigualmente provoca distorções”, finalizou.

trabalho integrado

O secretário de Fazenda afirmou que, 
para alcançar os objetivos do programa, 
discussões serão levadas para todas as áreas 
da pasta, incluindo as Regionais, para buscar 
contribuições e incutir, cada vez mais, nos 
servidores a nova cultura, mais simples, inova-
dora, colaborativa e digital, que se pretende 
implementar na SEF.

“A gente precisa conciliar a máquina pública 
com este novo ambiente, principalmente de 
tecnologia. A relação com o contribuinte daqui 
a dez anos não será a mesma, assim como não 
era dez anos atrás. Apresentamos ao gover-
nador processos administrativos eletrônicos, 
por exemplo, que são uma evolução enorme”, 
afirmou.

Barbosa reafirmou que o objetivo de uma 
boa gestão é gerar eficiência do Estado para 
atender o cidadão. “Temos certeza que, com 
o corpo técnico qualificado que a SEF possui, 
atingiremos os objetivos traçados, em busca 
de uma secretaria mais moderna e digital, 
para oferecer um serviço cada vez melhor 
ao cidadão mineiro e, claro, o cumprimento 
de sua missão, que é prover o Estado de re-
cursos para a implementação das políticas 
públicas”, disse.

Programação

Os secretários de Planejamento e Gestão, 
Otto Levy; e de Governo, Bilac Pinto, também 
participaram da cerimônia e ressaltaram a 
importância de se planejar, atualizar e man-
ter uma arrecadação justa e adequada para 
que o Estado consiga atender as demandas 
nas áreas da Segurança, Saúde e Educação, 
por exemplo.

A especialista líder da Divisão de Gestão 
Fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID) no Brasil, Maria Cristina Mcdowell, 
também participou do painel de abertura. Ela 
reforçou a necessidade do acompanhamento 
da execução e avaliação das políticas públicas 
para melhorar a oferta de serviços prestados à 
população.

O evento teve a participação de autoridades 
mineiras, convidados especiais e servidores 
fazendários. Na oportunidade, também serão 
apresentadas palestras que buscam ilustrar o ce-
nário das tendências que apontam para temas 
estratégicos essenciais ao futuro da Secretaria 
de Fazenda.

“Planejamento não
pode ser um ponto
final, tem que ser
um ponto de partida.
Planejar é bom,
mas estar atento
ao planejamento
e refazê-lo
constantemente
é melhor ainda,
porque o mundo
é dinâmico”
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Polêmica na cemig
A informação ainda precisa ser confirmada, no entanto, há 

comentários que afirmam existir um projeto de lei que propõe 
a criação de novas diretorias para a Cemig. Esse assunto pode 
se tornar uma bomba prestes a explodir, já que o governador 
romeu zema (Novo) tem propalado sobre a possibilidade de 
privatizar as empresas do governo mineiro.

república e democracia
Em relação ao último feriado da Proclamação da República, 

dia 15 de novembro, a historiadora da UFMG, Heloísa starling, 
lembrou que nos países como o Brasil, onde a ideia do repu-
blicanismo está presente, não se pode falar em totalitarismo. 

sucessão em brumadinho 
Em Brumadinho, o atual prefeito Avimar de melo barce-

los, o neném da Asa (PV), não se mostra entusiasmado para 
falar sobre eleições, mas de acordo com políticos locais, por 
enquanto, não há nomes fortes de oposição. Ou seja, caso não 
haja mudanças no cenário, ele poderia ser reeleito. Contudo, 
daqui a um ano, tudo pode mudar, óbvio!

Política em contagem
Relativamente ao município de Contagem, a grande in-

cógnita é saber qual será o caminho seguido pelo PT.  Mesmo 
porque, lá, a sigla, não existe sem marília campos. Então, se 
ela não se candidatar, nada é certo.

dinis, o retorno
Paulatinamente, o ex-presidente da Assembleia dinis Pinheiro 

(Solidariedade), começa a aparecer nos meandros políticos. Inclusive, 
consta nos bastidores que ele tem apoiado várias ações de seu partido. 

lacerda x thiago
Em Belo Horizonte, já se tornou motivo de chacota a história 

de que o ex-prefeito marcio lacerda tem vontade de retornar 
à vida pública, mas que seu filho thiago estaria o impedindo 
de realizar esse sonho. Ou seja, a típica desavença em família.

direita contra direita
No âmbito da Assembleia Legislativa, onde a vida dos parlamenta-

res é sempre passada a limpo, circulam boatos de que estaria havendo 
uma disputa velada entre deputados do PSL e do partido Novo para sa-
ber qual é mais ligado à direita. Essa é uma briga sem o menor sentido.

Vale e brumadinho
O pânico está tomando conta da população de Brumadinho. 

Como se sabe, todos os moradores de lá, sem exceção, depois 
do rompimento da Barragem da mina do Córrego do Feijão, 
estão recebendo um salário mínimo. No entanto, a mineradora 
assumiu esse compromisso perante a justiça até dezembro. A 
partir daí, tudo volta à estaca zero. 

Ainda sobre brumadinho
Fica aqui outro registro feito a pedido dos moradores da 

cidade. Atualmente, quando algum passageiro precisa ir até 
o vizinho município de Mario Campos, tem que desembolsar 
R$ 6,70 de passagem. Ou seja, o mesmo valor do trecho entre 
Brumadinho e Belo Horizonte. Com a palavra o megaempre-
sário rubens lessa, diretor de Desenvolvimento da Saritur.

sem prestígio
Ao comentar as recentes declarações referentes ao aumen-

to do desmatamento da Amazônia, o ex-ministro do Meio Am-
biente José carlos carvalho lembrou que um dos instrumentos 
para ajudar a combater a atuação dos criminosos ambientais é 
o fortalecimento do Conselho Nacional de Meio Ambiente que, 
por sinal, está sem prestígio na atual administração federal.

http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA FederAção dA AgriculturA e PecuáriA do
estAdo de minAs gerAis (FAemg) – imprensa@faemg.org.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

Vem em boa hora a decisão do governo 
federal de possibilitar – e estimular – a regulari-
zação fiscal de quase 2 milhões de pessoas físicas 
e jurídicas que têm débitos tributários federais, 
cujo montante chega a inacreditáveis R$ 1,4 
trilhão. A iniciativa, tomada por medida provisó-
ria que prevê descontos de até 50% dos valores 
devidos, no caso de empresas, e 70%, no de 
pessoas físicas, certamente trará efeitos que irão 
além da regularização em si: ela propiciará efetivo 
reingresso dessas pessoas e empresas ao mer-
cado e influenciará positivamente no consumo.

A “MP do Contribuinte Legal”, como a 
denominou o governo, poderá ser um bom 
negócio para seus beneficiários e, melhor 
ainda, para o governo. Pelas contas das 
autoridades fazendárias, haverá um ingresso 
líquido de algo em torno de R$ 5,5 bilhões na 
economia, já em 2020, possibilitando chegar 
mais perto das metas de recomposição orça-
mentária definidas para o próximo exercício. 
E, é claro, a administração federal cercou-se 
de cuidados antes de tomar a decisão e de 
anunciar a medida. Ela não vale, por exem-
plo, para quem tenha praticado concorrência 
desleal ou qualquer tipo de ação fraudulenta.

Um fato interessante neste processo é a 
ênfase com que o governo federal destacou 
o fato de não se tratar de um novo Refis. Ao 
anunciar a medida, o procurador-geral da 
Fazenda foi enfático ao reiterar que não se 
trata de um parcelamento (como no Refis), 
mas da utilização de critérios diferenciados 
para situações muito diferentes uma das 
outras. Outro ponto da MP que o governo 
colocou em destaque é o foco da iniciativa, 
direcionada para um segmento bem específi-
co, o dos contribuintes C e D, classificação que, 
no jargão do governo, designa aqueles cujas 
dívidas são de difícil recuperação.

Trata-se, conforme admite a própria 
equipe econômica do governo, “de dar uma 
segunda chance para quem não deu certo no 
passado”. Uma segunda chance, porém, pode 
não ser o suficiente para reabilitar e recolocar 
no mercado negócios malsucedidos. Será pre-
ciso bem mais, e em inúmeras perspectivas, 
como – para ficar em apenas uma – a da 
capacitação empresarial, cuja insuficiência 
(ou mesmo inexistência) é responsável pela 
grande maioria das falências ou do simples 
encerramento de atividades.

Ao anunciar a “MP do Contribuinte”, o 
próprio presidente da República foi taxativo 
ao afirmar que a iniciativa tem como objetivo 
atender a quem produz porque – para usar 
suas próprias palavras – “é uma dificuldade 
ser patrão no Brasil”. Tem toda razão, inclusive 
ao ressaltar também que “há muitos inves-
tidores querendo vir para o Brasil” e que “é 
preciso restabelecer sua confiança em nós”. 
Equivocou-se, porém, quando acrescentou às 
frases uma constatação, a de que “precisamos 
deixar de ser socialistas na economia”.

Se assim for, a causa não está, certa-
mente, no meio corporativo, mas no próprio 
intervencionismo estatal – nem tanto por 
causa das inúmeras empresas que governos 
federal, estaduais e até municipais ainda 
detém – mas, principalmente, por conta do 
emaranhado de leis, portarias, resoluções, 
decretos etc, que emperram a livre iniciativa. 
O presidente da República esqueceu-se, aí, 
de que dinheiro e ideologia são como água 
e óleo: não se misturam. Tanto que a China, 
um país declaradamente comunista, é, nada 
mais, nada menos, a segunda economia 
mundial.

Como água e óleo, dinheiro
e ideologia não se misturam

13º salário movimenta
r$ 19,3 bilhões em minas

Para quem está no aperto financeiro nesse 
final de ano, o 13º salário chega como um 
alívio para o bolso. Muitos trabalhadores 

aguardam pelo dinheiro para quitar dívidas 
em atraso, fazer uma poupança ou até mesmo 
gastar. E conforme estimativa do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), o pagamento do benefício deve 
injetar cerca de R$ 19,3 bilhões na economia de 
Minas Gerais.

No estado, 8,6 milhões de trabalhadores re-
ceberão a gratificação. A fatia dos empregados 
formalizados será de 66,8% (R$ 12,9 bilhões) e a 
dos beneficiários do INSS, 23% (R$ 4,4 bilhões), 
enquanto a dos aposentados e pensionistas do 
Regime Próprio do Estado será de 8,8% (R$ 1,7 
bilhão) e a dos do Regime Próprio dos municí-
pios, 1,4% (R$ 300 milhões).

quitar débitos

Praticamente três em cada 10 trabalhadores 
em Belo Horizonte vão utilizar a gratificação 
para o pagamento de contas em atraso. É o que 
constatou a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, Administrativas e Contábeis de 
Minas Gerais (Ipead/UFMG). De acordo com 
o levantamento, 29,91% dos entrevistados 
disseram que irão pagar boletos em atraso ou 
dívidas com cartão de crédito, cheque especial, 
financiamentos, entre outros gastos. O percen-
tual aumentou em relação ao ano passado, 
quando 25,77% usaram o dinheiro para colocar 
as contas em dia. 

O valor é muito bem-vindo para a psicóloga 
Márcia Santos. “A empresa onde trabalho já 
efetuou o pagamento da metade do meu 13º. 
Usei o dinheiro para pagar algumas despesas 
de casa que estavam atrasadas e ainda sobrou 
uma quantia. Deixei guardado para alguma 
emergência, mas tenho planos de juntar e fazer 
uma viagem no fim do ano. Estou ansiosa para 
receber a segunda parcela”, conta.

O arquiteto Ricardo Pessoa também está 
contando com o benefício. “Sempre recebo 
tudo, de uma vez, no final de novembro. Já 
faço minhas contas e planejamento pensando 
nesse dinheiro. Vou poupar uma parte para 
contas obrigatórias de início de ano, como IPVA, 
IPTU e material escolar dos filhos. O que sobrar 
pretendo gastar com presentes de Natal, festas 
de fim ano e lazer com a família”.

Para o economista e especialista em 
finanças Fernando Silva, quando as pessoas 
recebem o dinheiro do 13º sempre pensam em 
gastar. “Isso é um grande erro e uma decisão 
precipitada, principalmente, dos que possuem 
alguma dívida. A prioridade deve ser quitar tudo 
o quanto antes para evitar que os juros cresçam. 
Nunca se deve fazer uma nova aquisição se você 
não conseguiu honrar com os compromissos 
anteriores”.

Ele lembra que os brasileiros precisam se 
planejar e usar o benefício com cautela. “No 
início do ano as contas vão chegar. É IPTU, IPVA, 
matrícula escolar, compra de material, entre 
outros gastos. Isso tudo deve ser colocado na 
ponta do lápis para saber o quanto do montante 
deve ser separado para essas despesas. Caso 
ainda sobre algum dinheiro, o ideal também é 
colocar uma parte na poupança”.

renegociação

Para quem está com contas em atraso terá 
a oportunidade de começar o ano no azul, sem 
nem mesmo precisar sair de casa. Isso porque o 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) rea-
liza até o dia 15 de dezembro o “Feirão On-line 
de Renegociação de Dívidas”. Os consumidores 
interessados em participar deverão fazer um 
cadastro no site www.spcbrasil.org.br/feirao e 
seguir as orientações. Também é possível veri-
ficar se a instituição em que está devendo faz 
parte do programa.

São mais de 120 empresas, desde bancos, 
consórcios, operadoras de telefonia, construto-
ras, supermercados e empresas do comércio e 
do ramo de serviços. As facilidades contemplam 

desde um desconto no valor da dívida, que 
em alguns casos podem chegar a 90%, até a 
possibilidade de um parcelamento maior ou 
um novo prazo para quitação.

O benefício está previsto na Lei nº 
4.090/62 e mantido pela Constituição 
Federal de 1988. Todos os trabalhadores, 
incluindo os temporários, domésticos, 
rurais, servidores públicos, aposentados 
e pensionistas do INSS, têm direito ao 
13º salário.

Conforme a CLT, aqueles que tra-
balharam o ano todo recebem o valor 
cheio. Para os que foram contratados 
ao longo do ano, ganham proporcional 
ao tempo de empresa. O pagamento, 
geralmente, é feito em duas parcelas. A 
primeira depositada obrigatoriamente 
até 30 de novembro e a segunda até 20 
de dezembro.

entenda!

três em cada 10 trabalhadores em
belo Horizonte vão utilizar a gratificação
para o pagamento de contas em atraso
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deputado presente
Em quase todas as entrevistas concedidas pelo presidente 

da Câmara Federal, rodrigo maia (DEM), nota-se ao fundo, 
a presença do deputado mineiro lafayette Andrada (Republi-
canos). Esse é um político esperto, com certeza!

imprensa x Psdb
A tradicional sala de imprensa da Assembleia passou por 

modificações que ainda geram desconforto entre seus frequen-
tadores. Agora, surgem informações que a atual Mesa Diretora 
da Casa teria tomado tais medidas para limitar o assento dos 
jornalistas devido a uma sugestão do PSDB. Explica isso aí, 
deputado gustavo Valadares! 

Pt com o governo
O governador romeu zema (Novo) elogiou a postura do 

deputado petista André quintão. Ele, na qualidade de líder de 
oposição, teria tido o comportamento republicano na tramita-
ção do projeto que propõe o empréstimo bilionário, com aval 
da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
(Codemig), para quitar o 13º salário dos funcionários públicos. 

brasil e china
O empresário e ex-deputado federal emerson Kapaz, 

durante debate na TV Cultura, disse que os recentes contatos 
do presidente Jair bolsonaro (PSL) com a China podem repre-
sentar um aumento de 100% do faturamento das empresas 
brasileiras com o país asiático. Será?

brasil e china 2
Ainda sobre a aproximação para mais abertura comercial 

entre as duas nações, o cientista político sergio Fausto aconse-
lhou: “É bom os brasileiros irem com calma. Afinal, os chineses 
não são tão confiáveis assim”, sentenciou.

Falta condição técnica
Jornalista e comentarista econômico João borges faz 

outro tipo de comentário relativamente a esse mesmo tema: 
“O nosso país não tem capacidade técnica de concretizar um 
Acordo de Livre Comércio com a China”. Eu, hein?!

Apoio internacional
Em Belo horizonte, o professor de assuntos internacionais 

do IBMEC, oswaldo dheon disse que o ex-presidente da Bolívia, 
evo morales, caiu e perdeu o posto por absoluta falta de apoio 
internacional. “Foi melhor se retirar e evitar o derramamento 
de sangue”, disparou. 

nova constituinte?
Antes mesmo de ser levada a um debate mais amplo, a 

tese sobre a possibilidade de se convocar uma Nova Consti-
tuinte já coloca de lados opostos o presidente do Senado, davi 
Alcolumbre (DEM), e o presidente da Câmara, rodrigo maia 
(DEM). Com isso, a jornalista natuza nery indagou: “Quem foi 
mesmo o pai dessa ideia absurda?”.
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no brasil, natal deve injetar
r$ 60 bilhões na economia

Data deve mobilizar 120 milhões de pessoas nos principais centros de compra do país

A principal data do ano 
está chegando: o Natal. 
O período é de come-
morações para todos os 

brasileiros, seja para a população, 
que vai às compras para presentear 
aqueles que gostam, ou para os 
lojistas, que esperam, ansiosa-
mente, o mês no qual tem-se mais 
movimento. 

Segundo pesquisa feita em to-
das as capitais pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), consideran-
do somente a aquisição de presen-
tes natalinos, a injeção de dinheiro 
na economia deverá ser de R$ 60 
bilhões. Esse valor é próximo da 
soma do movimento estimado em 
datas como Dia das Mães, Dia dos 
Pais, Dia dos Namorados e Dia das 
Crianças deste ano. 

Ainda de acordo com o levan-
tamento, 77% dos consumidores 
devem presentear alguém na data, 
percentual próximo aos 79% que 
fizeram compras no ano passado. 
Isso significa que, acompanhando 
os passos da retomada gradual 
da economia no pós-crise, apro-
ximadamente 119,8 milhões de 
brasileiros devem ir às compras.

A economista-chefe do SPC 
Brasil, Marcela Kawauti, diz que es-
ses dados demonstram a tradição 
que o Natal tem na vida dos bra-
sileiros. “Mesmo com a economia 
ainda ruim e com pouco dinheiro 
no bolso, o hábito de presentear 
nesta data é forte e sobrevive 
apesar das dificuldades econômi-
cas”. Outro ponto destacado pela 
especialista é a influência que o 
13º salário tem no saldo positivo 
desta época. “É uma injeção de 
dinheiro um mês antes do dia 25 
de dezembro”. 

Em relação aos presentes, os 
consumidores ouvidos afirma-
ram que devem comprar quatro 
lembranças e o ticket médio será 
de R$ 124,99. Esse número sobe 
para R$ 143,26 entre os consumi-
dores das classes A e B e cai para 
R$ 119,11, entre os de baixa renda. 
Porém, uma parcela de consumi-
dores (23%) ainda não decidiu a 
quantia a ser desembolsada. “O 
valor aproximado das compras é 
semelhante ao do ano passado e 
isso é reflexo de uma economia 
que ainda está se recuperando”. 

Poder da internet 

A pesquisa mostrou que, ape-
sar da inflação estar controlada e 
abaixo da meta oficial, a maioria 

dos consumidores tem a impressão 
de que os preços estão maiores em 
relação ao ano passado, por isso 
86% dos que vão gastar no Natal 
pretendem analisar custos antes de 
concluir a compra. 

Na busca por ofertas, a internet 
se mostra como a principal aliada: 
80% devem usar sites e aplicativos 
para conseguirem preços melho-
res. Além disso, 70% vão gastar 
a sola de sapato para encontrar 
boas ofertas, seja caminhando por 
lojas de rua (45%) ou em estabe-
lecimentos dentro de shopping 
centers (45%). 

Marcela diz que a internet está 
ganhando cada vez mais força 
com os consumidores brasileiros 
devido a sua comodidade. “Esse é 
um meio muito conveniente, pois 
com apenas um clique e sem sair 
de casa, conseguimos passar por 
várias lojas e olhar o preço do mes-
mo produto em diferentes lugares”. 

Ademais, por mais um ano, as 
roupas permanecem na primeira 
posição de produtos mais procu-
rados para presentear no Natal 
(58%). Seguido por brinquedos 
(40%), perfumes e cosméticos 
(34%), calçados (32%), acessórios 
(25%), livros (17%) e smartphones 
(14%). E na hora de receber os pre-
sentes, os mais lembrados serão 
as mães (48%), cônjuges (46%), 

filhos (40%) e sobrinhos (24%). 
No geral, o presente mais caro será 
destinado, sobretudo, aos filhos 
(27%) e às mães (23%).

 Para finalizar, a economista 
afirma que é necessário cautela 
para não se endividar neste final 
de ano. “Dividir as compras em 
grande quantidade de parcelas, 
sem avaliar o peso no orçamento, 
pode atrapalhar o planejamento 
para o começo de um novo ano 
livre de dívidas. Sempre que possí-

vel, o ideal é pagar à vista, evitando 
o endividamento e procurando 
descontos. Além disso, não pode-
mos esquecer que janeiro é mês do 
IPTU, IPVA, matrícula dos filhos na 
escola e outras despesas”. 

E é com essa precaução que o 
vendedor Arlindo Corrêa, 35 anos, 
vai encarar as compras natalinas. 
Ele conta que, para este final de 
ano, irá presentear só os seus pais, 
esposa e filho. “Serão 4 lembran-
cinhas para realmente não passar 

em branco, pois sei que as contas 
do começo de ano apertam bas-
tante o orçamento”. 

Outro fator que está fazendo 
com que Corrêa seja cuidadoso 
com os gastos extras é a viagem 
que irá fazer em janeiro. “Pela 
primeira vez, vou levar meus pais 
para a praia e eu sei que lá as coi-
sas são mais caras. Por isso, preciso 
economizar no presente do Natal, 
mas sem esquecer das pessoas que 
gosto”, finaliza.  
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Saldo de empregos formais é
o melhor dos últimos 6 anos

A aprovação recente de medidas de 
incentivo à economia, como a Lei 
da Liberdade Econômica, refletiu-se 
no último Cadastro Geral de Empre-

gados e Desempregados (Caged). Não à toa, 
setembro registrou o maior saldo de emprego 
formal no país para o mês desde 2013. Já em 
Minas Gerais, foram abertos 3.841 postos de 
trabalho, um avanço de 0,09% em relação 
a agosto e de 1,89% na comparação com o 
mesmo período do ano anterior.

O saldo de empregos com carteira assinada 
no mês é o segundo melhor dos últimos 6 anos, 
embora seja inferior ao verificado em setembro 
de 2018. Na época, foram criadas 5.200 novas 
vagas. Na soma de todos os setores, de janeiro 
até setembro, 111.469 postos de trabalho já 
foram abertos no estado, enquanto nos últi-
mos 12 meses o saldo positivo chega a 76.251 
empregos.

Na análise por setores, os destaques ficaram 
com a construção civil (0,91%), os serviços (0,44%) 
e a indústria de transformação (0,27%). Ao todo, 
eles foram responsáveis por gerar um saldo positivo 
de 11.814 empregos com carteira assinada em 
Minas Gerais (2.445 na construção civil, 7.315 em 
serviços e 2.054 na indústria de transformação).

O comércio, por sua vez, encerrou o mês 
com 347 novos postos de trabalho, uma leve 
melhora de 0,04% em relação ao mês anterior. 
Já a agropecuária foi o setor que mais demitiu 
(-8.502) em Minas, registrando um recuo de 
2,94% de postos de trabalho só em setembro.

No acumulado do ano, a diferença entre os 
setores de comércio e de serviços se acentua. 
O setor de serviços permanece como o maior 
empregador com carteira assinada em Minas 
(+54.858), enquanto o comércio tem sido o princi-
pal responsável pelo fechamento de vagas formais 
no estado (-7.632).

empregos no país

No Brasil, o estoque de empregos em 
setembro foi o melhor desde 2013, quando 
211.068 novos postos de trabalho foram 
abertos. Desta vez, houve 157.213 admissões 
no mês, o que configura o sexto crescimento 
consecutivo do indicador. Além disso, no acu-
mulado de janeiro a setembro foram geradas 
761.776 vagas formais no país, 6% a mais que 
no mesmo período de 2018.

Já entre os oito setores considerados 
pelo Caged, sete registraram saldo positivo 
de empregos em setembro, com destaque 
para a construção civil (0,89%), a indústria 
de transformação (0,58%) e os serviços 
(0,37%). Juntos, eles foram responsáveis 
pela geração de 125.043 novos empregos 
no Brasil. O comércio, por sua vez, admitiu 
29.918 trabalhadores.
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Onde tem ação dos 
deputados, tem gente 

vivendo melhor.
Com as emendas parlamentares, os deputados 

destinam recursos para resolver problemas das 

comunidades mineiras, como as goteiras do Asilo 

Obra Assistencial Monsenhor Alderigi.

Isso é Minas demais.

Saiba mais
almg.gov.br/emendas

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

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

90 anos do tip top

Fabiano lopes Ferreira,
roberto gontijo e

emanuel carneiro durante 
homenagem ao tip top pelos

seus 90 anos realizada na
confraria Fogão a lenha

cleusa silva e ludmila
carneiro, que comandam o
tip top, com roberto gontijo
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cruzeiro esPorte clube – É lamentável a situação do Cruzeiro diante de sua 
má campanha no Campeonato Brasileiro. Sou cruzeirense desde os 8 anos e nunca 
assisti uma derrocada como esta. É uma série de erros cometidos pelo presidente 
Wagner Pires de Sá, a partir da contratação do vice-presidente de futebol Itair 
Machado. Sou do tempo em que cargo em um clube era uma honra e ninguém 
era contratado para ser presidente ou vice. Hoje, os times, de uma maneira geral, 
viraram cabide de empregos com salários altíssimos. Me lembro do presidente 
Felício Brandi, que tinha ao seu lado cruzeirenses como Carmine Furletti, Nicola 
Granata, Edmundo Lambertucci, Zé Paulo, mais conhecido como Carioca, e tantas 
outras figuras que assinavam como avalistas do clube em empréstimos que eram 
tomados nos bancos para simplesmente renovar o contrato de um jogador. Se o 
Cruzeiro cair para segunda divisão será a grande oportunidade de reformar tudo 
no clube, desde que estivessem na diretoria pessoas interessadas em trabalhar pelo 
engrandecimento do time. 

o Preço do dÓlAr – Com o fim da especulação financeira, com a taxa Selic 
a 5% ao ano, os chamados investidores, que usam seu dinheiro para ganhar lucro 
fácil, começaram a comprar dólares, o que fez a moeda norte-americana disparar 
nos últimos dias. Segundo fontes do Banco Central (BC), ainda não há motivos 
para preocupação, apesar do câmbio estar acima de R$ 4. Já que temos cerca de 
US$ 400 bilhões em caixa e nossa dívida externa está em torno de US$ 200 bilhões. 
O Brasil está preparado para enfrentar o final do ano e o fechamento de balanço 
das empresas multinacionais que atuam aqui. Segundo especialistas, a moeda 
norte-americana vai voltar rapidamente ao patamar de R$ 3,50. 

senAdor AnAstAsiA – O senador mineiro pode deixar o PSDB nos próximos 
dias e o seu destino deve ser o PSD, liderado pelo ex-ministro Gilberto Kassab. Tudo 
já estaria pronto para a entrada de Anastasia na sigla, que já tem o senador Carlos 
Viana e o prefeito Alexandre Kalil. Seria uma grande baixa para o deputado Aécio 
Neves. Também não se sabe se a saída de Anastasia seria uma forma de adiantar 
a saída de Aécio.

o deputado João Vitor Xavier (Cidadania) iniciou uma campanha contra 
o aumento de impostos que está sendo defendido pelo governador Romeu 
Zema (Novo). Essa seria a forma do governador de aumentar a arrecadação do 
estado. Como empresário, aumentar impostos está justamente na contramão 
do que sempre defendeu.

Começaram as conversas em Nova Lima para se encontrar um candidato 
a substituição do atual prefeito Vitor Penido (DEM). É que ele foi convocado a 
assumir o restante do mandato de Cássio Magnani Júnior (MDB), conhecido 
como Cassinho e, por isso, não poderá disputar a reeleição. Penido está disposto 
a indicar um candidato que não lhe decepcione, como aconteceu no passado. 

As pesquisas não indicam posição cômoda para o prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas, que tem em seu encalço a ex-prefeita Marília Campos (PT) e 
o ex- prefeito Ademir Lucas (SD). Vai ser uma parada dura!

o mineirão anunciou, no dia 20 de novembro, data escolhida para o Dia 
da Consciência Negra, a criação de um canal para que os torcedores possam 
enviar denúncias de crimes de discriminação ou preconceito racial presenciados 
no estádio. O canal será divulgado constantemente nos meios de comunicação 
do estádio, como telões nos dias de partidas, redes sociais e site oficial.

oAb minas vai lançar um projeto sobre liberdade de expressão. A Co-
missão de Defesa da Liberdade de Expressão fará o lançamento, no dia 2 de 
dezembro, do projeto “Múltiplas Vozes, Diversas Perspectivas”. O evento tem 
entrada franca e acontecerá na Rua Albita, 250, bairro Cruzeiro, às 19h. Para 
participar, basta encaminhar nome e RG para: multiplasvozes2019@gmail.com

domingo, dia 24 de novembro

Empresário e político João Pinto Ribeiro
Relines Ballesteros 
Coronel Gerquem 
Ex-deputado Adalclever Lopes 
Empresário José Nogueira 

segunda-feira, 25

Piti Viganó
Yolanda Alves Guerra
Waldir Martins Carneiro

terça-feira, 26

Jornalista Márcio Dotti
Empresário Nilo Simão
Padre Nereu de Castro Teixeira
Jornalista Walter Luiz de Oliveira

quarta-feira, 27

Fernando Bracarense
Ex-deputada Maria Lúcia Cardoso

quinta-feira, 28

Julia Lucas Diniz Ferreira
Herval Junior

sexta-feira, 29

Delegado Eduardo Alberto Pinto 
Dr. Ari de Almeida 

sábado, 30 

Maria Adriana Ribeiro 
Adiel Anacleto 
Roberta Rocha Vieira

sesc abre inscrições para atividades 
extracurriculares de educação infantil em bH

Podem participar crianças de 6 a 11 anos

Crianças de 6 a 11 anos da ca-
pital poderão, a partir do próximo 
ano, desfrutar de um espaço único 
voltado para desenvolvimento da 
criatividade e diversas habilida-
des, podendo participar antes ou 
após o horário da aula. Já estão 
abertas as inscrições para o Cria 
Sesc – Desenvolvimento além da 
escola, nas unidades Sesc Floresta 
(Rua Pouso Alegre, 1.647) e Sesc 
Santa Quitéria (Rua Santa Quité-
ria, 566, Carlos Prates), em Belo 
Horizonte. A atividade possui foco 
na educação infantil, abordando 
diversas questões que impactam 
os estudantes. 

O Cria Sesc trabalha com eixos 
norteadores em três campos de 
experiências: Pedagógico (acom-
panhamento pedagógico, oficinas 
literárias e de raciocínio lógico); 
Experimentações (oficinas temáti-
cas de Ciências e Experimentações) 
e Corpo e Movimento (expressões 
artísticas, oficinas de música). Por 
meio dessas ações, as crianças 
viverão experiências lúdicas que 
potencializam o desenvolvimento 

em múltiplos aspectos: cultural, 
físico, social e pedagógico.

Outro componente do Cria Sesc 
é o Espaço Maker, um ambiente 
para que todos os eixos propos-
tos possam se concretizar e que 
envolverá as crianças em novas 
atividades e ideias, novos formatos 
de convivência e espaços, principal-
mente ampliando o sentimento de 
pertencimento. 

Para participar, os estudantes 
precisam ter entre 6 e 11 anos e 
estarem matriculados na escola 
regular no Ensino Fundamental 
(anos iniciais), sendo, preferen-
cialmente, filhos de trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e 
turismo. O Cria Sesc será realiza-
do de segunda a sexta-feira, no 
período da manhã ou da tarde 
(contraturno da escola), durante 
quatro horas diárias.

Há vagas gratuitas, desti-
nadas ao público com perfi l 
que se adeque ao Programa de 
Comprometimento e Gratuidade 
(PCG) do Sesc (renda inferior a 
três salários mínimos), e para o 

público pagante, conforme cri-
térios disponíveis no edital que 
norteia as matrículas. 

documentação para inscrição

Para inscrição, os interes-
sados devem comparecer  à 
unidade com CPF, RG ou certi-
dão de nascimento da criança; 
carteirinha do Sesc, caso tenha; 
comprovante de escolaridade e 
foto 3x4 do candidato; CPF e RG 
do responsável legal; compro-
vante de residência (água, luz 
ou telefone) inferior a 60 dias e 
comprovantes de renda do grupo 
familiar para candidatos que se 
adequam ao PCG. 

#euValorizo

O Cria Sesc – Desenvolvimento 
além da escola é só um exemplo da 
atuação do Sesc em prol da pre-
servação da educação em Minas 
Gerais. Ajude a garantir a continui-
dade deste trabalho, assinando a 
petição #euValorizo, disponível no 
link minasvalorizaobrasil.com.br.

mailto:multiplasvozes2019@gmail.com
https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR113905
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leíse costa

#AlertaAzul

PsicÓlogA clínicA e orgAnizAcionAl dA FundAção
João PAulo ii / cAnção noVA. twitter: @elAineribeirosP

blog: HttP://temAsemPsicologiA.wordPress.com

elAine ribeiro
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entenda a diferença entre os tipos
de cirurgia para câncer de próstata

Prostatectomia, laparoscópica e robótica são as três formas usadas atualmente

Agora é a vez deles! – e a notícia é boa!
Esta é a última matéria da série #AlertaAzul, na qual busca-

mos chamar a atenção dos homens para a importância de cuidar 
da sua saúde. Ao longo de 4 semanas abordamos a origem da 
campanha #novembroAzul, os planos de vida concomitante-
mente a descoberta da doença, como fica a vida sexual durante 
o tratamento e, por último, como funciona a prostatectomia ra-
dical. E, nosso tema final traz uma mensagem positiva: 90% dos 
pacientes diagnosticados precocemente se curam da doença. Para 
isso, basta se cuidar e o primeiro passo é marcar aquela consulta 
que andou adiando.

cirurgia para o trata-
mento do câncer de 
próstata é chamada de 
prostatectomia radical 

e consiste na retirada completa 
da glândula do aparelho geni-
tal masculino e das vesículas 
seminais, e é indicada apenas 
para o câncer. Mas também é 
possível a retirada parcial da 
próstata, em casos de tumores 
benignos, como explica Marco Tú-
lio Lasmar, urologista do Hospital 
Felício Rocho, em Belo Horizonte. 
“Existe a hiperplasia prostática 
benigna que pode ser tratada por 
prostatectomia simples, na qual 
se retira apenas o adenoma, uma 
espécie de miolo. E é indicada 
para próstatas muito grandes, 
acima de 100g”.

Existem três maneiras de se 
realizar a cirurgia: a tradicional, 
chamada de aberta, e as menos 
invasivas, chamadas de laparoscó-
pica ou robótica, em que são feitos 
pequenos cortes no abdômen para 
a introdução de uma câmera de 
vídeo e instrumentais cirúrgicos 
com os quais se realiza o procedi-
mento. A aberta e a laparoscópica 
são disponibilizadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

De acordo com o urologista 
e professor do Departamento de 
Cirurgia da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Bruno Mello dos 
Santos, não há dados para afirmar 
a eficácia de um método sobre 
o outro. “A laparoscópica e a ro-
bótica são menos invasivas, com 
menos dor, menos sangramento, 
com um período de internação 
menor. A robótica é mais precisa, 
com continência precoce melhor, 
mas não existem estudos para 
afirmar superioridade nos demais 
quesitos”, explica.

Segundo Santos, as chances 
de cura do câncer após a cirurgia 
são altas. “A cirurgia cura cerca 

de 90% dos pacientes com baixo 
risco, 75% de risco intermediário 
e 50% de alto risco, de acordo 
com a classificação de D’Amico, 
que leva em conta o exame de 
toque retal, o PSA (Antígeno 
Prostático Específico) e agressi-
vidade (diferenciação) do tumor 
pela biópsia”, esclarece o pro-
fessor. Ele acrescenta que cada 
caso é avaliado individualmente. 
“Pode-se optar pela cirurgia ou 
radioterapia. Não existe uma 
receita de bolo para decidir 
quem faz um ou outro. Tem 
que ser conversado, explicado 
e orientado com cada paciente 
e, no final, chegamos a uma 
conclusão compartilhada”.

Lasmar explica que as principais 
complicações relacionadas ao pro-
cedimento são a possibilidade de 
impotência sexual e de incontinên-
cia urinária. “Fatores como a idade, 
a função sexual prévia, o estágio da 
doença, a técnica cirúrgica empre-
gada e a experiência do cirurgião 
interferem nos resultados finais 
pós-operatórios. Em geral, com a 
cirurgia, a libido não é prejudicada, 
apenas a função erétil”, afirma.

Nesse quesito, a prevenção é 
essencial, já que os estágios da 
patologia interferem no resultado 
final da cirurgia. “Casos mais avan-
çados tendem a ser tecnicamente 
mais difíceis, enquanto que os mais 
iniciais podem ter uma intervenção 
mais preservadora, aumentando 
as possibilidades de manutenção 
da função sexual e reduzindo as 
chances de incontinência urinária”, 
esclarece Lasmar.

Apesar de ser algo mínimo, a 
cirurgia pode alterar o tamanho 
do órgão sexual masculino. “Pode 
interferir um pouco, na medida 
em que são dados pontos para 
anastomosar a bexiga com uretra, 
isso pode levar o pênis um pouco 
para dentro. No entanto, é pouco 
significativo. Para o paciente que 
mantém a ereção normal após a 
cirurgia não é um impacto impor-
tante”, afirma Santos.

Aos 52 anos, o advogado Edmur 
Oliveira foi diagnosticado com câncer 
de próstata. A descoberta aconte-
ceu duratne exames de rotina e o 
prognóstico ruim. 
“Meu médico cons-
tatou um carcinoma 
grau 8, considerado 
grave. Marcamos 
a cirurgia e todo o 
órgão foi retirado. 
Logo após, como 
tratamento para evitar uma recidiva 
da doença, fiz radioterapia”.

Hoje, com 61 anos, o advogado 
lembra que, para realizar a cirurgia, 
ficou internado 3 dias no hospital e 
considera a fase de recuperação a 
mais difícil. “Fiquei com uma sonda e 
um dreno. O dreno foi retirado depois 
de alguns dias, mas a sonda, por qual 
passava a urina, foi comigo para casa 

e fiquei com ela 15 dias, pois você não 
consegue urinar, precisa reeducar seu 
canal urinário e tive que fazer isso 
aos poucos. Foi difícil porque tinha 

muitas dores no lo-
cal e estava fazendo 
radioterapia, mas 
reagi bem”.

Uma das conse-
quências que o ad-
vogado sofreu após 
o procedimento foi à 

incontinência urinária. “Quando faço 
exercícios físicos, uso absorvente mas-
culino porque quando vou agachar, 
pegar peso ou contrair o abdômen 
sai um pouco de urina.  Não me traz 
constrangimento nenhum, pois sou 
muito resolvido”, afirma. Seguro de 
si, 9 anos após receber o diagnóstico, 
Oliveira conclui: “Se eu não tivesse 
retirado a próstata, não estaria aqui”.

A “se eu não
tivesse retirado

a próstata,
não estaria aqui”
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Medo: qual é o limite
entre o normal e a doença?

O medo é uma emo-
ção que se caracteriza 
por um intenso senti-
mento, habitualmen-

te desagradável, provocado 
pela percepção de um perigo, 
seja presente ou futuro, real ou 
suposto. É uma das emoções 
primárias que resultam da aver-
são natural à ameaça, presente 
tanto nos animais como em seres 
humanos.  

Essa herança primitiva prote-
geu o homem de ameaças como 
animais, preparando-os para 
luta ou fuga e nos protege em 
situações simples, como avaliar 
o risco ao atravessar uma rua, 
por exemplo. Porém, esse medo, 
quando intenso, pode levar-nos a 
uma avaliação extrema e pouco 
realista das coisas.  

É comum encontrarmos nos 
pronto-atendimentos de hospi-
tais pessoas com queixas cardio-
lógicas, sintomas como tontura, 
arritmia, sensação de morte, 
dor no peito, enfim, sintomas, 
que, quando avaliados, estão 
relacionados ao medo patoló-

gico que se tornou ansiedade. 
Questionadas, após a crise ini-
cial, essas pessoas relatam esse 
medo e desconforto extremo, 
que avaliados, não se baseiam 
em realidade. 

Em alguns casos, a situação 
extrema de medo pode fazer 
com que a pessoa não consiga 
participar de festas, viajar de 
avião, sair na rua, conviver, 
trabalhar e estudar. Nesse caso, 
estamos falando de um medo 
que virou doença.  

Geralmente, as doenças 
relacionadas ao medo têm 
caráter emocional, como trans-
torno do pânico, ansiedade 
generalizada, transtorno de 
estresse pós-traumático (que 
acontece depois de um assalto 
ou sequestro, por exemplo), ou 
seja, todos os transtornos de 
ansiedade têm relação direta 
com essas situações de medo 
desproporcional e paralisante. 

Uma questão preocupante 
é que pessoas afetadas pela 
ansiedade, poderão também 
passar pela depressão, ou seja, 

sofrer com duas condições que 
são debilitantes e trazem pre-
juízos ao percurso normal da 
vida. Saúde e bem-estar efetivo 
são diretamente prejudicados 
por quem passa pelos transtor-
nos ansiosos.  

Quanto mais  negamos 
e evitamos as situações de 
medo, mais ansiosos ficamos 
e só vamos superar se lidarmos 
com isso. Ou seja, ao invés de 
nossas inimigas, elas passam 
a ser amigas para que nossos 
sentimentos de angústia sejam 
minimizados. Emoções não são 
inimigas, mas são guias, sinali-
zam que algo vai bem ou não. 
Não tenha raiva delas, mas 
as compreenda para discernir 
aquilo que pode ser melhorado 
em sua vida.  

A virada se dá quando não 
mais dominado pelo medo, 
você consegue fazer uma ava-
liação realista e com menos so-
frimento das situações, trazen-
do racionalidade e, com isso, 
maior controle sobre aquilo que 
sente. Será importante incluir 
doses de realismo, mas sem o 
negativismo que, geralmente, é 
uma lente bastante usada pelas 
pessoas ansiosas.  

Não temos o controle de 
tudo e nem tudo sairá de forma 
perfeita. É esta necessidade 
que vamos criando, que acaba 
por ser uma das causadoras 
da tal ansiedade. Permita-se 
ver as situações de uma forma 
diferente e, acima de tudo, 
aceite a orientação médica e 
psicoterapêutica quando as 
situações de ansiedade se tor-
narem prejudiciais a sua saúde 
e ao andamento de sua rotina 
diária.
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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

http://temasempsicologia.wordpress.com/
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dia de doar: campanha mundial conta
com a participação de 45 países

3 de dezembro será focado na solidariedade

Já ouviu aquele provérbio 
popular “faça o bem sem 
olhar a quem”? Então, 
é justamente pensando 

nessa frase que em 2013 chegou 
ao Brasil o Dia de Doar que, neste 
não, será realizado na terça-feira, 
3 de dezembro. Organizado pela 
Associação Brasileira de Captado-
res de Recursos (ABCR), a ideia é 
mobilizar as pessoas a fazerem atos 
generosos, solidários e promover a 
cultura de doação. 

 No ano passado, o movi-
mento arrecadou mais de R$ 1,2 
milhão em doações e impactou 
22 milhões de pessoas nas mídias 
sociais com a #diadedoar. Para 
2019, Márcia Woods, presidente 
da (ABCR), diz que espera um 
aumento de 20% a 30%. “Es-
tamos vendo mais mobilização 
em duas frentes, nas campanhas 
comunitárias, nas quais pessoas 
de cidades ou bairros se juntam 
para fazer uma ação; e aquelas 
que estão preparando kits para 
as crianças carentes. Sinto que a 
população está mais preocupada 
com a educação, seja para dar 
o exemplo para os pequenos ou 
fomentar atividades educativas”. 

Márcia conta que a data foi 
criada em 2012 pela organização 
nova-iorquina 92Y, com o intuito de 

“dar uma pausa” em um período 
voltado para o consumismo, prin-
cipalmente, devido à Black Friday 
e Cyber Monday. “Atualmente, a 
campanha é mundial e conta com 
a participação oficial de 45 países. 
O #givingtuesday (terça-feira 
de doação), como é conhecida, 
é promovido sempre na primeira 
terça-feira depois do Thanksgiving 
(Dia de Ação de Graças)”. 

Qualquer pessoa ou instituição 
podem participar do Dia de Doar. 
Para quem quer se dedicar um 

pouco ao próximo, basta separar 
uma parte do seu dia para fazer 
alguma doação, seja de tempo, 
dinheiro, etc. Já as instituições que 
desejam fazer parte do movimento, 
podem realizar o cadastro no site 
(https://www.diadedoar.org.br/). 
No endereço eletrônico também 
é possível encontrar materiais 
gráficos para divulgar o dia. “É 
uma campanha comemorativa que 
quer juntar quem está precisando 
de ajuda com quem quer fazer a 
diferença”. 

dia de doar em minas 

Em Minas Gerais, há apenas 
duas instituições que farão parte 
do Dia de Doar: 

 instituto noa

local: Itabira

título: O que os olhos não 
LEEM, o coração SENTE!

descrição: Nós coordenamos o 
programa Escolas do Bem, o primeiro 
programa de responsabilidade social 
para escolas públicas e privadas. 
Vamos movimentar a nossa rede, pro-
pondo um dia de leitura de poesias 
infantis para crianças com deficiência 
visual. Toda a ação será pelas redes 
social, articulando e mobilizando 
voluntários para que façam uma pos-
tagem com a leitura de um poema 
e compartilhem com seus amigos.

 nAePt

local: Betim (MG)

título: Dia de Doar NAEPT Lar 
de Idosos

descrição: O NAEPT é um Lar 
que acolhe 25 idosos de ambos 
sexos. Vamos promover um café 
na nossa instituição no dia 03 de 
dezembro de 2019 para mobilizar 
pessoas a doar um gesto de carinho,  
um pouquinho do seu tempo, sabe-
doria, donativos, dinheiro e o que a 
de melhor, amor.

se você pretende participar
do dia de doar, poste uma
foto nas suas redes sociais
com a #diadedoar. A sua
atitude pode inspirar mais

pessoas a fazer o bem
Pi
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Sandro Oliveira (servidor público)

O trabalho continua. Com transparência e responsabilidade, estamos 
transformando nossa cidade num lugar cada vez melhor para todos.

A Prefeitura enxugou a máquina, renegociou contratos e equilibrou as contas. Com a casa 
arrumada, é hora de avançar. Estamos realizando um investimento de mais de 200 milhões 
de reais em infraestrutura, saneamento, construção de prédios públicos, iluminação, espaços 
de lazer, saúde, educação e cultura, além da revitalização de equipamentos já existentes.

https://www.diadedoar.org.br/
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da redação

TRAGA SEU EVENTO PARA O 
EXPOMINAS BH
O Brasil e o mundo

se encon�am aqui.

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

Planejado dentro dos padrões 
internacionais.

Espaços moduláveis e 
multifuncionais. 

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

expominasbh.com.br

expominasbh expominasbh

(31) 3332-9906

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

Brasileiros estão entre os mais
desmotivados no trabalho

Falta de reconhecimento e ausência de oportunidades são os principais motivos de desânimo

O funcionário brasi lei -
ro é um dos que mais 
trabalha desmotivado 
em todo o mundo. Se-

gundo um estudo realizado pela 
McKinsey, a saúde organizacional 
das empresas não anda bem por 
aqui. Estima-se que a nota média 
de motivação é de 45, em uma 
escala que vai de 0 a 100, no país. 
O resultado é inferior à média 
mundial de pontos registrados, 
que foi de 55.

Outra pesquisa feita pelo 
Instituto Locomotiva mostra que 
56% dos trabalhadores formais 
estão insatisfeitos no emprego, 
o número corresponde a um 
grupo de 18,7 milhões de pessoas 
que trocariam de posto por mais 
alegria no trabalho.

Os principais motivos para 
essa realidade são falta de re-
conhecimento e ausência de 

oportunidades. Para o coach e 
diretor do Instituto Prosperidade 
Eficaz, André Bax, as pessoas têm 
sentido uma cobrança grande, 
principalmente, pelo atual mo-
mento que o país vive. “Com a 
crise econômica que se instalou 
de 2014 para cá, criou-se uma 
pressão por resultados, só que 
não há reconhecimento prove-
niente dessa alta exigência e isso 
gera frustração”.

Para a coordenadora do Nú-
cleo de Apoio à Carreira (NAC) do 
Centro Universitário Estácio de Belo 
Horizonte, Míria Reis, o quadro de 
incerteza é outro motivador do des-
contentamento. “É uma inseguran-
ça geral: política, econômica, alto 
índice de desemprego, descrença 
no sistema judiciário em virtude de 
todas as decisões que são tomadas 
no nível social, falência ideológica 
e de valores”. 

Mas, o fator econômico, na 
visão de Míria, pesa. “Ele afeta 
as empresas e, cada vez mais, 

os negócios faturam menos. 
Vários empreendimentos estão 
fechando as portas. Muitas em-
presas, devido à recessão e para 
não demitir funcionários, tem 
que cortar benefícios, congelar 
salários, dar férias coletivas e isso 
vai ao desencontro dos interesses 
do trabalhador”.

As atuais medidas econô-
micas também são citadas pela 
profissional. “As reformas da 
Previdência e Tributária não 
agradam aos funcionários, que 
visam segurança, estabilidade e 
boa remuneração e não é o que 
vivem no momento. Inclusive, 
muitos profissionais têm aceitado 
trabalhar em áreas que não são 
de seu interesse e recebido me-
nos para sustentar suas famílias”, 
aponta Míria.

Bax atribui à desmotivação 
também às lideranças empresa-
riais. “Há muito investimento na 
área técnica e pouco em compe-
tências emocionais. Agora é que 
as empresas começaram a pres-
tar atenção nesse ponto, porque 
ele melhora o ambiente. Lidamos 
com o ser humano e entender o 
que motiva é importante para 
gerar resultados”.

Ele acrescenta que falta a 
prática do feedback  positivo. 
“Muitos acreditam que estão 
valorizando o funcionário ao 

pagar seu salário e não é assim. 
Pesquisas apontam que a primei-
ra coisa que o empregado busca 
é o reconhecimento, depois uma 
relação sadia com os colegas, em 
terceiro uma infraestrutura ade-
quada para prestar seu serviço e, 
por fim, o dinheiro”.

Como mudar?

Segundo o coach, o primeiro 
passo para uma mudança é o pre-
paro dessas lideranças. “É preciso 
buscar treinamentos e formações 
a fim de desenvolver competências 
emocionais nesses líderes para que 
eles repassem isso a outras pessoas”.

O estilo de liderar também 
precisa ser renovado. “Gente tem 
que ser tratado como gente, por 
isso é relevante que as lideranças 
se preparem para todos os perfis 
de funcionários que pode vir a ter”, 
informa Míria. 

Ela ressalta ainda que cumprir 
os compromissos também é um 
fator motivacional. “Pagamentos 
de salário e 13° em dia, deixar o 
funcionário escolher quando deseja 
sair de férias e programar as folgas 
provenientes do banco de horas 
extras. Quando a empresa precisa 
que o funcionário chegue mais cedo, 
fique até tarde, é ela quem escolhe o 
dia para tal. Sendo assim, é preciso 
uma maleabilidade dos dois lados”. 

Papel do funcionário

Bax elucida que o funcio-
nário também deve fazer uma 
avaliação do que passa dentro 
da empresa para, assim, decidir 
se seu tempo de permanência ali 
chegou ao fim. “Em uma relação 
entre o indivíduo e o ambiente, 
o ambiente sempre vence. Claro, 
precisamos trabalhar com gra-
tidão e valorizar ao máximo o 
local onde estamos, mas, se a 
pessoa só recebe feedback nega-
tivo e não se sente respeitada, é 
preciso entender que ali não é o 
lugar dela”.

O local de trabalho da auxiliar 
administrativa Bárbara Moura já não 
a agradava. “O salário era razoável, 
alguns benefícios ajudavam bastante, 
mas o estresse que eu passava não 
compensava. Eram só críticas destru-
tivas e ouvia coisas que não merecia”.

Quando decidiu que não dava 
mais para continuar, ela se planejou. 
“Já estava fazendo cursos no ramo da 
estética para tentar complementar a 
renda. E, hoje, a área da beleza virou 
meu ganha pão. Sou minha própria 
chefe e não preciso lidar com impli-
câncias sem fundamento. No começo 
de 2020 vou me formalizar e preten-
do abrir um espaço fixo”, conclui.

como atuar em uma equipe desmotivada se você é o líder?

Crie um relacionamento honesto e próximo. Dessa forma, se o funcionário 
estiver desmotivado, você consegue perceber e, chamá-lo para conversar

Recompense os funcionários: desde um e-mail de agradecimento até 
um café da manhã, almoço ou passeio fornecido pela empresa são 
maneiras de mostrar para o empregado que ele está sendo valorizado

Seja um líder confiável e que dê exemplo. Essa é a maneira mais fácil de 
ser um espelho para a equipe

5 sinais de que você está desmotivado
Sensação de desvalorização, mesmo após ter feito um bom trabalho

Sensação de aborrecimento mediante a ideia de trabalhar

Falta de confiança na gestão

Falta de expectativa dentro da empresa

Sensação de sobrecarga
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Escola Batista de Idiomas 
ensina muito além do inglês

Na cozinha, as receitas ame-
ricanas são preparadas cuida-
dosamente. Na sala de estar, a 
programação da TV indica que vem 
muito conhecimento por aí. Em 
ambos os espaços, expressões em 
inglês são ditas com naturalidade. 
Essas são algumas das atividades 
que fazem parte da programação 
da Casa Viva, mais conhecida como 
Living House, da Escola Batista de 
Idiomas (EBI). 

Um diferencial da Escola Ba-
tista de Idiomas, a Living House 
foi construída há mais de 20 anos 
e faz parte do programa pedagó-
gico da instituição, cujo objetivo 
é proporcionar não só o ensino 
do inglês, como também uma 
verdadeira imersão na cultura de 
outros países. Além da casa e de 
outras ações da escola, o progra-
ma de intercâmbio tem dado aos 
estudantes essa oportunidade de 
conhecer a vida em outros países.

na prática

Na Living House, as aulas são 
bem práticas e traz o contexto 
de locais como Estados Unidos e 

Reino Unido. Por isso, na cozinha 
da casa, os estudantes se tornam 
verdadeiros master chefs, já que são 
responsáveis por preparar pratos 
tipicamente estrangeiros. Já na sala 
de estar, os conteúdos transmitidos 
pela TV trazem acontecimentos 
mundiais da atualidade, documen-
tários e filmes. “Todos esses vídeos 
são passados sempre com objetivo 
pedagógico. Por isso, são propostos 
exercícios para serem feitos ao lon-
go do vídeo”, explica a diretora da 
EBI, Rita Miranda.

Para Anne Harvey, estudante da 
turma de inglês avançado, é essa 
interação que tem feito toda a dife-
rença em seu processo de aprendi-
zagem. “Há muitos cursos de inglês 
que focam só na gramática, mas 
saber o vocabulário como um todo, 
de acordo com a situação em que 
você se encontra, é um diferencial. 
Essa nossa convivência na Living 
House permite isso. É realmente 
uma ‘Casa Viva’”, destaca a jovem. 

Programas extracurriculares

Os programas extracurricula-
res da escola também têm sido 

fundamentais para o estudante se 
destacar no idioma, a exemplo do 
intercâmbio. Com uma programa-
ção interativa, o programa, feito 
em parceria com o Colégio Batista 
Mineiro, desafia o estudante a pôr 
em prática todo o aprendizado 
do inglês, uma vez que o coloca 
em contato direto com os nativos 
do país visitado. Em média, as 
viagens duram de duas a três se-
manas e contam também com o 
acompanhamento de uma equipe 
de professores brasileiros. 

Outra oportunidade prática 
que a Escola Batista de Idiomas 
proporciona aos estudantes é 
a de atuar como intérpretes de 
americanos durante projetos 
missionários no Brasil. “Por causa 
de um projeto que participei no 
ano passado em Pouso Alegre 
(MG), aprendi não só a linguagem 
formal, mas também expressões 
próprias dos Estados Unidos. Foi 
uma experiência maravilhosa”, 
afirma Sara Fernandes, estudante 
da turma de inglês avançado, que 
já foi enviada como intérprete 
pela EBI.
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com mel lisboa, “dogville” escancara
abuso de poder travestido de bondade

Peça estreia, em BH, nesta quinta (28)

á 16 anos, o cineasta dina-
marquês Lars Von Trier lan-
çava “Dogville”, um filme 
que desconforta, revolta, 

questiona, mas, sobretudo, é neces-
sário. A obra, que inovou ao usar de 
elementos teatrais no cinema, agora 
ganha, propriamente, os palcos brasi-
leiros. Com direção de Zé Henrique de 
Paula e grande elenco, a peça estreia, 
em Belo Horizonte, no dia 28 de no-
vembro e faz temporada até 23 de de-
zembro, de quinta a segunda, às 20h, 
no Centro Cultural Banco do Brasil. 

Tendo como pano de fundo os 
anos 30, período da Grande Depressão 
que castigou os Estados Unidos (EUA), 
a trama se passa na fictícia cidade 
de Dogville, um pequeno e obscuro 
vilarejo situado no topo de uma ca-
deia montanhosa, onde residem 15 
habitantes aparentemente bondosos 
e acolhedores. A pacata rotina dos 
moradores é abalada pela chegada de 
Grace (Mel Lisboa), vivida no cinema 
por Nicole Kidman, uma forasteira 
misteriosa que procura abrigo para se 
esconder de um bando de gângsteres.

Autoproclamados como “ci-
dadãos de bem”, os moradores, 
convencidos pelo aspirante a escritor 
Tom Edison Jr. (Rodrigo Caetano), 
aceitam receber a forasteira no 
local, desde que ela passe em um 
teste: colabore com serviços braçais 
para as famílias da cidade. O que, 
inicialmente, aparenta ser uma 
forma de agradecimento inofensiva 
transforma-se numa trama perversa 
de chantagem, violência e abuso de 
pequenos poderes. 

“Com o que estamos vivendo no 
Brasil e no mundo é mais impactante 
ainda. Pessoas que, por um lado, 
se dizem de bem, mas 
com um ódio absurdo 
e uma intolerância ao 
que é diferente. Não tem 
como não refletir a res-
peito disso assistindo à 
peça. Eles se consideram 
pessoas boas, que se aju-
dam enfrentando uma 
crise econômica numa 
cidade muito pequena, 
até surgir um elemento que, por 
algum motivo, os colocam em uma 
situação de ‘não estou seguro disso, 

então essa pessoa precisa fazer algo 
para poder ficar’ e, a medida que a 
Grace vai sendo explorada, a situa-

ção fica cada vez mais 
agoniante”, descreve a 
protagonista da peça, 
Mel Lisboa.

Para viver a perso-
nagem, que é alvo de 
muita violência tanto 
física quanto psicológica, 
Mel conta que o método 
usado pela preparadora 
de elenco Inês Aranha 

foca no corpo. “Trabalhamos nessa 
linha não tanto no psicologismo 
e mais do corpo e ação. É a forma 

como a Inês e o Zé trabalham e 
acho bom porque é uma maneira 
de se proteger, pois é tudo muito 
violento [na história] e é através do 
ator que essa violência é mostrada. 
Por mais técnico e orquestrado, [o 
método] é melhor para todo mundo, 
para o ator que está no palco e para 
plateia”, afirma.

Apesar de não ter revisto o 
filme, Mel procurou ler análises 
sociais sobre a obra. “Tem crítica 
à xenofobia, porque ela não é 
exatamente uma estrangeira, 
mas há o elemento forasteiro. Há 
questões de pequenos poderes, 
hipocrisia, abusos à figura da 

mulher, machismo e misoginia.  
Também vi análise dos aspectos 
sociais sobre a Grace representan-
do a classe trabalhadora cada vez 
mais oprimida, em que quanto 
mais ela trabalha, menos recebe 
porque menos tem direitos e mais 
é explorada”, compara.

E as reações têm sido diver-
sas. “A experiência que tive das 
temporadas anteriores é de um 
público muito surpreendido pelo 
espetáculo, porque, embora o 
filme carregue uma linguagem 
teatral, a peça é bastante diferente 
em termos estéticos, linguagens e 
direção de atores”.

A atriz se diz orgulhosa do re-
sultado final. “Espero que o público 
compareça e que as pessoas gos-
tem. É uma temporada com muitas 
apresentações por semana. Acho 
uma peça excelente, com o texto 
forte, bons atores e da qual me 
orgulho muito. Tenho certeza que 
quem for assistir sairá agraciado”, 
brinca a atriz em referência ao 
nome de sua personagem. 

Além de Mel, integram o elenco 
Ana Andreatta, Andre Satuf, Alexia 
Dechamps, Blota Filho, Eric Lenate, 
Fernanda Couto, Fernanda Thurann, 
Gustavo Trestini, Lucas Romano, 
Marcia de Oliveira, Marcelo Villas 
Boas, Munir Pedrosa, Otto Jr., 
Rodrigo Caetano e Rosana Penna.

H “Pessoas que,
por um lado,

se dizem de bem,
mas com um ódio

absurdo, uma
intolerância ao

que é diferente”,
descreve mel lisboa

Peça teatral: “Dogville”

duração: 120 minutos.

classificação: 16 anos

datas e horários:
28 de novembro a 23
de dezembro de 2019,

quinta a segunda, às 20h.

local: Teatro I – CCBB BH
Praça da Liberdade, 450

Funcionários
Belo Horizonte (MG)

ingressos: R$ 30,00 (inteira) e
R$ 15,00 (meia entrada para
os previstos por lei e clientes

do Banco do Brasil)

Venda de ingressos: bilheteria do 
teatro ou www.eventim.com.br

mais informações:
(31) 3431-9400 I (31) 3431-9503

serviço
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O prefeito Odelmo Leão (PP) assinou 
no dia 21, a autorização para que o Hos-
pital e Maternidade Madrecor dê início 
à realização de procedimentos cirúrgicos 
eletivos da rede municipal por meio do 
Programa “Uberlândia Mais Saúde”. Com 
a assinatura entre a prefeitura e a institui-
ção privada, a estimativa é de que, nos 
próximos 2 anos, 6 mil cirurgias eletivas 
de hérnias e retiradas de vesícula sejam 
realizadas em benefício da população. 
Durante a solenidade que aconteceu 
no Centro Administrativo Municipal, o 
prefeito reafirmou o comprometimento 
da gestão municipal com a saúde. 

“Diante das dificuldades que enfren-
tamos, estamos fazendo um esforço a 
mais para a população de Uberlândia, 
buscando soluções para melhorar a 
saúde. Com a assinatura de hoje, agora 
contamos com a ajuda de um hospital 
particular para minimizar as filas de 
esperas desses procedimentos”, declarou. 

Sancionado em junho, o programa 
garante a compensação de débitos 
tributários de instituições de saúde e 
clínicas privadas junto ao município por 
meio da prestação de serviços que a po-
pulação mais precisa. Com a assinatura 
do termo, ficou acordado que o Hospital 
Madrecor se compromete a realizar as 
cirurgias eletivas de hérnias e retiradas 
de vesícula, que são consideradas as de 
maior demanda da população. 

O agendamento dos procedimentos 
continuará sendo feito pela Central de 
Regulação Municipal, conforme priori-
dades estabelecidas durante a classifica-
ção e solicitação médica. As marcações 
começam a ser feitas nesta segunda-feira 
(25) para que os pacientes realizem os 
procedimentos pré-operatórios. A esti-
mativa é de realizar 8 cirurgias por dia 
(em dias úteis), podendo aumentar com 
o decorrer do tempo. 

Para o secretário de Saúde, Glads-
tone Rodrigues da Cunha, o progra-
ma representa mais um esforço da 
atual administração para continuar 
garantindo e melhorando, cada vez 
mais, o atendimento à população 
de Uberlândia.  “É um marco na ad-
ministração do prefeito. Diante das 
dificuldades financeiras, inovamos 
e buscamos soluções para um pro-
blema em relação a essas cirurgias. 
Com a iniciativa, sabemos que será 
possível minimizar a espera e atender 
a população”, destacou.

Durante a solenidade, Odelmo adian-
tou que já foram publicados os avisos 
para a realização dos procedimentos de 
raio-x, densitometria óssea, oftalmolo-
gia, endoscopia, colonoscopia, ultrasso-
nografia, fisioterapia e fonoaudiologia. 
As chamadas serão abertas em dezembro 
para credenciamento das clínicas e hos-
pitais interessados.

Odelmo Leão assina autorização 
para “Uberlândia Mais Saúde”

Prefeito de Juiz de Fora entrega seis
computadores para escolas municipais

No dia 19, o prefeito Antônio 
Almas (PSDB) entregou seis 
computadores às escolas 
municipais Professora He-

lena Antipoff e Nagib Félix Cury, que 
ficaram em terceiro e quarto lugar na 
“Gincana Ecológica”. A competição 
foi realizada em junho e julho, pelo 
Departamento Municipal de Limpeza 
Urbana (Demlurb), por meio do setor 
de Educação Ambiental, em parceria 
com as empresas Nexa Resources e 
E-ambiental.

A gincana fez parte da primeira 
edição do “Bem Comunidade”, por 
meio do programa “Parceria Pela Va-
lorização da Educação”, da Secretaria 
de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF). Durante a disputa foram 
arrecadadas cerca de 15 toneladas de 
lixo eletrônico.

O prefeito destacou a parceria en-
tre o público e o privado: “O que esta-
mos realizando é fruto de uma parceria 
que precisamos cultivar. Quando ela é 
bem-feita e com compromisso social, 
tem razão de ser. Meu muito obrigado 
a todos os envolvidos. A palavra é gra-
tidão, por acreditar nessa parceria, nas 
propostas relacionadas ao meio am-
biente. Ainda mais quando a empresa 
tem o compromisso de trazer a questão 
ambiental para dentro das escolas e, 
principalmente, para as escolas ru-
rais. É gratificante saber que estamos 
trabalhando para construir um futuro 
melhor para nossas crianças”.

Segundo a subsecretária de Articu-
lação das Políticas Educacionais, Andréa 
Borges de Medeiros, a “Gincana Ecológi-
ca” é um projeto de aprendizado para a 
vida, não só das crianças, mas de todos 
os envolvidos: “O sucesso do projeto 
dentro de uma instituição é também 
proveniente de uma direção que está 
empenhada nas relações da democracia 
e no avanço das questões ambientais”.

Para a diretora da Escola Municipal 
Nagib Félix Cury, Elza Ribeiro de Araú-
jo, a comunidade abraçou a causa. 

“Só tenho a agradecer o empenho e, 
hoje, são os nossos alunos que estão 
ganhando. Os computadores vieram 
para somar aos nossos e engrandecer 
o laboratório”.

O gerente da empresa E-Ambiental, 
Tiago William da Cunha, também 
elogiou o trabalho: “Um projeto 
como esse, onde conseguimos fazer as 
crianças participarem e ensinar sobre 
a educação ambiental é o nosso foco 
principal, que é mudar o cenário atual 
e fazer com que eles cresçam sabendo 
da importância de preservar o meio 
ambiente e fazer o descarte correto do 
lixo eletrônico. Este é o nosso papel. 
Estamos felizes, não só como empresa, 
mas também como ser humano. A 
semente foi plantada, e sabemos que 
ela vai germinar e gerar frutos, além 
de transformar toda a comunidade”.

A coordenadora de Campanhas 
Educativas do Departamento Muni-

cipal de Limpeza Urbana (Demlurb), 
Ef igênia Viana, afirmou que “as 
escolas estão extrapolando os traba-
lhos realizados. Meu sentimento é de 
gratidão. São escolas acolhedoras e 
exemplares”.

A diretora da Escola Municipal Pro-
fessora Helena Antipoff, Marilúcia Sou-
za Vasconcellos, manifestou sua grati-
dão. “Estamos felizes com o resultado e 
queremos agradecer pela oportunidade 
de participar do projeto, uma questão 
ambiental que faz parte do projeto de 
vida, que é o mais importante: ensinar 
os alunos, mostrar para eles o correto 
e valorizar o meio ambiente”.

A classificação final da gincana 
ficou assim: 1º lugar: E. M. Padre 
Wilson, de Igrejinha; 2º, Coronel 
Emílio Esteves dos Reis, do Distrito 
de Humaitá; 3º, Professora Helena 
Antipoff, de Rosário de Minas; e 4º, 
Nagib Félix Cury, de Penido.

Antônio Almas: “é gratificante saber que estamos trabalhando 
para construir um futuro melhor para nossas crianças”.

PM
JF

“diante das dificuldades que enfrentamos, estamos
fazendo um esforço a mais para a população”
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Mais de 6 mil cirurgias serão realizadas pelo Hospital Madrecor
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internet PArA 24,5 mil escolAs PúblicAs

gAsto do goVerno com PublicidAde

VAndAlismo Ao PAtrimÔnio Público

O Ministério da Educação (MEC) 
levará internet a 24,5 mil escolas públicas 
urbanas pelo programa Educação Conec-
tada. Isso significa que 56% dessas escolas 
passarão a estar conectadas no país. A 

medida deverá beneficiar 11,6 milhões de 
estudantes. A expectativa é que as institui-
ções já tenham acesso no primeiro semes-
tre de 2020. A previsão do MEC é que cerca 
de 9,7 mil escolas sejam beneficiadas em 

1,4 mil municípios na região Sudeste; 7 
mil em 1,5 mil municípios no Nordeste; 
1,7 mil em 257 municípios no Norte; 1,8 
mil em 319 municípios no Centro-Oeste; 
e 4,2 mil em 1 mil municípios do Sul.

Um relatório do Tribunal de Contas 
da União (TCU) indica que a distribuição 
de verbas publicitária para TVs abertas 
mudou no governo de Jair Bolsonaro 
(PSL), em relação aos últimos anos. Os 

dados de 2019 são parciais e foram com-
putados até junho. Os maiores percentu-
ais de verbas publicitárias foram para a TV 
Record e SBT. Tanto a Record quanto o SBT 
superaram a TV Globo – maior emissora 

do país – em verbas de publicidade do 
governo. O relatório do TCU destaca que o 
principal motivo para o maior desembolso 
com as emissoras foi a publicidade em prol 
da reforma da Previdência. (Fonte: tcu)

O patrimônio público de Belo 
Horizonte tem sido alvo constante de 
vandalismo.  Pelo menos um bem 
público é depredado a cada 24h na 
capital mineira. Segundo dados da 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), de 
janeiro a julho, foram registradas 262 
ocorrências de danos e pichações. A 
região Centro-Sul lidera as estatísticas 

com 59 casos. As praças públicas e os 
parques são os locais mais visados pelos 
vândalos que destroem bebedouros, 
grades, gramados e as flores. Para 
tentar conter o vandalismo, a PBH 
investe no patrulhamento da Guarda 
Municipal, com rondas diárias. Outra 
medida é o monitoramento em tempo 
real com 1.500 câmeras espalhadas, 

controladas pelo Centro de Operações 
(COP-BH). É preciso responsabilizar 
financeiramente, além de prisão, os 
autores dessas destruições. Para quem 
não sabe existe uma Lei Municipal desde 
2016 que prevê cobrança pelos danos. 
Se não houver pagamento no prazo 
determinado, o débito será inscrito na 
dívida ativa do município.

direção x bebida. Cresce o número de motoristas 
da capital e Grande BH que usam aplicativos de transpor-
te de passageiros quando ingerem bebidas alcoólicas. A 
população está mudando de comportamento, principal-
mente depois da entrada em vigor da Lei Seca, em 2012, 
e das multas pesadas.  O Código de Trânsito Brasileiro 
(CBT) tirou a possibilidade de o motorista embriagado 
ser liberado após pagar fiança. E prevalece aquele velho 
ditado: “Álcool e direção não combinam”.

restaurante sargas passa por reformulação. 
Atentos às novidades e tendências do mercado gastro-
nômico, o tradicional Sargas Restaurante, localizado 
dentro do Hotel Mercure Lourdes, acaba de passar por 
uma reformulação. A começar pelo espaço que, agora, 
se mantém mais adequado ao seu tempo, com um 
ambiente moderno, funcional, aconchegante, com 
forte presença do verde. Além de passar por um retrofit 
arquitetônico e mudanças no conceito, a casa ganhou 
um novo cardápio, sob a curadoria do chef Renato 
Quintino. Outro destaque é que o Sargas firmou uma 

parceria com a Cervejaria Wals e passa a oferecer uma 
extensa carta assinada pela cervejaria mineira. Além 
disso, a casa possui uma ampla adega climatizada de 
vinhos. Vale a pena conhecer esse que é considerado 
um dos melhores restaurantes da cidade e conta com 
a direção de Luis Veríssimo.

inss e os pedidos de aposentadorias. Desde o 
ano passado, quando a discussão sobre a reforma da 
Previdência ganhou força, quem faz requerimentos 
ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) 
para se aposentar está precisando ter paciência para 
receber uma resposta. Em Minas, após a entrada da 
documentação, o prazo ultrapassa os 170 dias, em 
média, ou quase quatro vezes o que determina a 
lei que é de 45 dias. Há, porém, situações em que a 
demora é ainda maior, aproximando-se de 10 meses. 
O instituto alega que o atraso tem sido causado 
pela limitação do quadro de pessoal e problemas 
tecnológicos. Vale ressaltar que o INSS é campeão 
de processos na Justiça.

c A n A l   A b e r t o

Amm e cnm marcam mobilização
para 26 de novembro em belo Horizonte

Presidente da Amm, Julvan lacerda

A Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM) está convocando 
todos os municípios mineiros 
com menos de 5 mil habitantes 
para grande mobilização contra 
a proposta do governo federal de 
extinguir municípios brasileiros 
dentro do “novo pacto federativo”. 

Promovida em parceria com a 
Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), a reunião acontecerá 
no dia 26 de novembro, no auditó-
rio do Crea-MG, em Belo Horizonte. 
Com a mudança, municípios com 
menos de cinco mil habitantes 
e arrecadação própria menor 
que 10% da receita total correm 
o risco de voltar à condição de 
distritos a partir de 2025. Em Minas 
Gerais, 231 municípios correm o 
risco de serem extintos, de acordo 
com estimativas do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) de 2019.

O governo enxerga na PEC uma 
alternativa para ajustar contas pú-
blicas da União, estados e municí-
pios, mas as localidades atingidas 
e a AMM defendem que a proposta 
pode prejudicar a população que 
vive nos pequenos municípios, 
além de ser uma decisão tomada 
arbitrariamente e sem consulta aos 
atingidos.

Para o presidente da AMM, 
vice-presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), trata-se de uma proposta 
inviável e a intenção principal é 

desviar o foco dos graves proble-
mas enfrentados pelo governo 
federal. “Primeiramente, os muni-
cípios deveriam ter sido ouvidos. As 
entidades municipalistas deveriam 
ser consultadas. É uma mudança 
drástica vindo de cima para baixo. 
Tem município com menos de 3 
mil habitantes muito mais bem 
gerido do que o próprio governo 
federal”, disse.

mobilizações locais

Segundo reportagem do jor-
nal Estado de Minas (12/11), pre-
feitos da região Norte do estado já 
fizeram uma reunião no dia 11 de 
novembro, na sede da Associação 
dos Municípios da Área Mineira 
da Sudene (Amams), em Montes 
Claros, para discutir como podem 
lutar para impedir que a proposta 
seja aprovada no Congresso.

Também a Associação dos 
Municípios da Microrregião do 
Vale do Piranga (AMAPI) se 
posicionou, em nota, contrária 
à possibilidade de fundir 
municípios. Para o se-
cretário executivo da 
AMAPI, José Adalber-
to de Rezende, a pro-
posta vai impactar, 
negativamente, 
na vida dos ci-
dadãos dessas 
cidades e, para 
a região, ma-
tematicamente é 

um jogo de perde-perde, já que 
os recursos de FPM provavelmen-
te diminuiriam.

A ideia é chamar a atenção 
da opinião pública para a impor-
tância dos pequenos municípios 
para a população, conforme é 
explicado na reportagem. Para 
isso, prefeitos de cidades das re-
giões Norte e Central do estado 
e também no Vale do Jequiti-
nhonha, tomarão várias frentes 
para demonstrar a importância 
de permanecerem entes mu-
nicipais. Será produzido vídeo 
institucional mostrando quais os 
benefícios que as pequenas pre-
feituras levam à população mais 
necessitada; e a elaboração de 
documento a ser enviado a todos 
os deputados e senadores, assim 
como manifestações.
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Feira do Eldorado é reinaugurada e volta
a ser ponto de encontro dos contagenses

Mais moderna e funcional 
após ter sido revitalizada 
e regularizada pela Pre-

feitura de Contagem, a Feira do 
Eldorado foi reinaugurada no último 
dia 15 e voltou a figurar como um 
dos principais pontos de encontro da 
cidade à disposição da população. 
Ela funcionará todos os sábados, das 
8h às 16h, na Avenida João César de 
Oliveira.

O espaço passou a contar com 
barracas padronizadas e distribuí-
das em 11 setores separados por co-
res conforme o produto comercia-
lizado. A reformulação tem como 
objetivo facilitar a localização dos 
expositores pelos frequentadores 
da feira, garantindo comodidade 
para todos.

O secretário Municipal de Desen-
volvimento Urbano e Habitação, Ivayr 
Soalheiro, reforçou a novidade para 
Contagem. “Depois de mais de 35 
anos, a Feira do Eldorado foi regulari-
zada. Uma luta antiga do município 
e dos feirantes. A regularização tem 
por objetivos dar segurança e conforto 
aos usuários e feirantes”, destacou.

qual é a boa pra sábado?

Quando perguntam a Mariana 
Diniz, moradora do bairro Fonte 
Grande, “qual é a boa para o sábado 
de manhã?”. Ela responde na hora, 
“passear pela Feira do Eldorado”. 
Assim como para Mariana, a feira se 
tornou um ponto de encontro para 
muitos contagenses. “Venho quase 

todos os sábados pra rever os amigos 
e olhar as novidades”.

Ela contou que não perdeu a 
oportunidade em prestigiar o evento. 
“Aproveitei o feriado e vim conferir 
a nova feira. As mudanças estão 
aprovadas”, concluiu. 

A reinauguração foi realizada na 
sexta-feira para contemplar o feriado 
da Proclamação da República.

Marlene Silva, feirante há mais 
de 20 anos, aprovou a iniciativa da 
feira ter sido aberta um dia antes do 
seu funcionamento costumeiro (aos 
sábados), exclusivamente, para a 
reinauguração. “Foi um evento teste, 
abrirmos a feira nesse feriado para 
que possamos fazer os ajustes para 
que no sábado já esteja funcionando 
tudo normalmente”, afirmou.

depois de mais de 35 anos, feira foi regularizada
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deputado mauro tramonte presta
homenagem ao artista plástico

Fernando Pacheco, na
comissão de cultura da

Assembleia de minas gerais
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BH recebe exposição do 
artista mineiro Pedro Moralei-
da. “A barbárie também tem 
poesia” provoca reflexões so-
bre o papel do indivíduo como 
ser contraditório, sobrevivente 
e transitório amante de artes 
e de vidas. A exposição estará 
aberta ao público de 23 de 
novembro a 08 de fevereiro, 
na Galeria Manoel Macedo 
Arte (Rua Lima Duarte, 158, 
Carlos Prates). Para mais 
informações, acesse o site
www.manoelmacedo.com.br.

Divulgação
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daniel Amaro

número de idosos nas academias
cresceu 30% na última década

Quando pensamos em 
academia, a imagem que 
vem à cabeça é de um 
lugar cheio de jovens se 

exercitando para deixar o corpo 
em forma. No entanto, dados da 
Associação Brasileira de Academias 
(Acad Brasil) revelam que o nú-
mero de pessoas com mais de 60 
anos que entram na academia vem 
aumentado consideravelmente. O 
percentual de idosos matriculados 
passou de menos de 5%, no início 
da década passada, para 30% na 
atualidade. Prova que a terceira 
idade está cada vez mais preocu-
pada em deixar o sedentarismo de 
lado para cuidar da saúde.

A aposentada Geni Gonçalves, 
de 71 anos, frequenta a academia 
há cerca de um ano. “Eu sentia 
dores no joelho e comecei por reco-
mendação médica. Elas foram de-
saparecendo e a atividade me deu 
disposição. Estou até me sentindo 
com mais resistência física. Além 
disso, ficava muito sozinha em casa 
e sentia falta de conversar com 
alguém. Na academia, a gente se 
diverte, faz amigos e isso melhora 
nossa saúde e bem-estar”, relata.

De acordo com a personal 
trainer Luana Vasconcelos, fazer 
uma atividade física traz diversos 
benefícios para a saúde, principal-
mente, para o púbico da terceira 
idade. “É importante que o idoso 

só comece a se exercitar depois de 
passar por uma avaliação comple-
ta de um profissional de saúde. Eles 
podem frequentar a academia de 2 
a 3 vezes por semana e descansar 
nos outros dias para recuperar o 
corpo”.

Muitos pensam que os ido-
sos só podem fazer atividades 
aeróbicas, como a hidroginás-
t ica.  “ Isso é uma ideia que 
todos têm, inclusive, muitos 
profissionais ficam limitados 
somente nessa área. Na ver-
dade,  o  púb ico  da  te rce i ra 
idade pode praticar qualquer 
exerc íc io.  E les  também têm 
procurado a academia para 
melhorar condicionamento fí-
sico, alongamento e até treinos 
musculares”, afirma.

Luana alerta que o estabe-
lecimento deve oferecer uma 
estrutura adequada, sobretudo 
profissionais experientes. “É 
preciso ter as instalações acessí-
veis com rampas ou elevadores. 
O personal que vai lidar com 
esse público tem que ter paci-
ência, disposição e amor pela 
profissão. Além de trabalhar o 
lado físico, existe a parte psi-
cológica e social que também 
estão envolvidas na atividade”.

Ela explica que o exercício 
físico aumenta a autonomia 
e a independência do idoso. 
“Muitas vezes, eles fazem por 
orientação médica, mas, além 
disso, buscam aumentar a resis-
tência para os afazeres domésti-
cos, poder ter mais equilíbrio e 
saírem de casa sozinhos para as 
compras. A academia também 
é um local em que podem con-
versar e fazer novas amizades”, 
finaliza.

benefícios das
atividades físicas
na terceira idade

1) redução da pressão arterial

3) diminuição dos triglicerídeos

10) Aumento das sensações
de bem-estar

9) Prevenção de quedas
e melhora no equilíbrio

4) melhora na velocidade
de locomoção

5) Aumento da densidade óssea

6) maior tolerância à glicose

8) maior resistência contra
doenças virais

7) maior gasto calórico e
perda de gordura corporal

2) menores chances de
problemas cardíacos

O exercício
físico aumenta
a autonomia e

a independência 
do idoso

Terceira idade
está em busca

de manter
o vigor, cuidar

da saúde e
socializar com
outras pessoas
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Paratletas de associações par-
ceiras da Fundação Uberlandense 
do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), 
conquistaram três medalhas no 
Campeonato Brasileiro de Bocha 
Paralímpica, disputado em São 
Paulo, no Centro de Treinamento 
Paralímpico. 

Cristiano Pereira Silva, da Asso-
ciação dos Paraplégicos de Uber-
lândia (Aparu/Futel), conquistou 
duas medalhas de prata, sendo 
uma na competição individual e 
outra na de equipe. Já Mateus Car-
valho e o calheiro Oscar Carvalho, 
do Clube Desportivo para Deficien-
tes de Uberlândia (CDDU/Futel), 
obtiveram uma medalha de prata 

na prova individual. Os paratletas 
da Aparu/Futel, Douglas da Cunha 
Santos, Gustavo Souza, Luiz Hum-
berto Naves Filho e Pedro Henrique 
Pereira também representaram 
Uberlândia na competição.

De acordo com o técnico da Fu-
tel, Glênio Fernandes, treinador de 
bocha das equipes, o desempenho 
foi excelente. “É uma competição 
de nível altíssimo, com 87 atletas, 
de 36 clubes de todo o país. Por-
tanto, saímos do campeonato com 
três medalhas é uma conquista 
significativa”, ressalta.

“É mais um campeonato en-
cerrado com uma medalha no 
peito, o que, para mim, é motivo 

de orgulho. Conquistas como essa 
me motivam a continuar me dedi-
cando ao paradesporto em busca 
de evolução”, afirma Carvalho que, 
neste ano, também conquistou 
duas medalhas nos Jogos Parapan-
-Americanos de Lima, no Peru.

Silva acrescenta que poder 
representar Uberlândia em uma 
competição tão grande é uma 
honra. “Estou muito feliz com 
o resultado alcançado, já que o 
campeonato reuniu os melhores 
paratletas de bocha do país. Tam-
bém fico feliz com o apoio dado 
pela Prefeitura de Uberlândia ao 
paradesporto de nossa cidade, pois 
isso faz toda a diferença para nós”.

A garotada pede passagem

Paratletas de Uberlândia conquistam
medalhas no Brasileiro de Bocha

cristiano Pereira silva (Aparu/Futel)
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O futebol mineiro tem 
muito pouco ou quase 
nada para comemorar 
nesta temporada. Não 

ganhamos nada, absolutamente 
nada. Nem experiência. Nossos 
principais times, Atlético e Cruzei-
ro, passaram o ano se arrastando 
dentro de campo. 

Isso leva a crer que o badala-
do planejamento não funcionou. 
Os elencos foram montados de 
maneira errada. No Atlético, 
alguns jogadores considerados 
craques não conseguiram pro-
duzir nada e outros de qualidade 
duvidosa foram contratados. Re-
sultado: o time desandou geral. 

O Galo Apresentou um fu-
tebol fraco e irregular, muito 
longe da tradição do clube e do 
sonho da torcida. Para piorar, 
o comando técnico foi mudado 
sem um critério definido. O Atlé-
tico resolveu apostar em jovens 
interinos como treinadores e a 
experiência não deu certo.

No Cruzeiro, o planejamento 
parecia correto. O clube man-
teve o treinador experiente e 
ganhador, além de vários joga-
dores renomados, experientes 
e acostumados a ganhar títulos. 

Tudo mostrava que o caminho 
estava correto, inclusive com o 
time sendo apontado pela mídia 
como um dos favoritos a grandes 
conquistas.  

De repente, um furacão se 
abateu sobre o clube. Fortes de-
núncias contra atos incorretos de 
diretores balançou a estrutura. E 
como não poderia ser diferente, 
o fato atingiu o time em cheio. O 
treinador não conseguiu segurar 
a onda e preferiu se mandar. Os 
jogadores considerados de boa 
qualidade técnica caíram de 
produção e o futebol do time 
virou fumaça. 

O mais estranho é que mes-
mo passando por dificuldades 
técnicas, os dois times não to-
maram providências para sair 
do marasmo. Nenhum treinador 
teve a capacidade ou o interesse 
em olhar para dentro do próprio 
clube e buscar algum jovem para 
dar uma sacudida na situação. 
É verdade que o Cruzeiro lançou 
dois jovens talentosos: Ederson 
e Cacá, mas não foi por opção, 
e sim por necessidade. 

No Atlético, a mesma coisa. 
O time só lançou o goleiro Clei-
ton, porque o titular e o reserva 

imediato machucaram. Caso 
contrário, nem saberíamos que 
havia um jovem talentoso dentro 
do elenco. Agora, por desespero, 
o clube coloca dois jovens em 
campo: Marquinhos e Bruninho. 

Com o planejamento furado 
e a temporada perdida, a espe-
rança é que para o próximo ano 
uma mudança radical aconteça. 
Atlético e Cruzeiro precisam parar 
com essa bobagem de encher 
seus elencos com jogadores 
medalhões, pagando fortunas e 
recebendo pouco em troca. 

O foco deve ser acreditar na 
base, em jogadores jovens com 
bom potencial técnico e muita 
vontade de vencer na vida. É só 
uma questão de dar oportunida-
de e apoiar. O jovem pode come-
çar um pouco inibido, cometer 
alguns erros, mas, em pouco 
tempo, toma conta do espaço. 

Vários clubes no Brasil e no 
mundo estão apostando em 
jogadores na faixa entre 17 e 
21 anos. Além do vigor físico 
natural, da melhoria da quali-
dade técnica, o custo-benefício 
é extraordinário. O clube gasta 
bem menos e abre possibilidade 
de faturar alto.  

O América é o que trabalha 
melhor nesta política de apro-
veitamento de atletas jovens. 
Só precisa aprender a negociar 
melhor. Portanto, vamos sonhar 
que nossos dirigentes vão sair do 
comodismo, disciplinar melhor 
a participação de empresários 
e focar no aproveitamento de 
jogadores jovens, tanto aqueles 
que já estão em suas categorias 
de base, como muitos outros que 
podem ser descobertos. 

O celeiro é bom e farto. 
A cada dia, em algum lugar, 
surge no mínimo meia dúzia de 
meninos bons de bola. Quem 
acreditar vai se dar bem. A po-
lítica então é abrir a porteira. A 
garota pede passagem.cacá e ederson
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