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montes claros desponta 
como a cidade que 

mais investiu em saúde

Mesmo sabendo que ao comprar mercadorias de origem ilícita estão prejudicando o fabricante ou o artista e alimentando a sonegação de impostos, 61,8% 
dos belo-horizontinos admitem adquirir produtos piratas. A principal justificativa para manterem esse hábito é o preço mais baixo (84,3%), porém, a taxa 
de decepção também é alta: 64,3% dos entrevistados alegam frustração com a compra de algum item ilegal. “As famílias, buscando otimizar o consumo 

e, como forma de adquirir determinados produtos, acabam recorrendo a pirataria. Mas, não podemos esquecer que isso é ilegal”, explica o economista-chefe da 
Fecomércio MG, Guilherme Almeida.

em BH, 62% dAs PessoAs 
comPrAm Produtos PirAtAs
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Depois que o ex-presidente Lula 

(PT) voltou a circular nos bastidores 
da política nacional, pessoas ligadas 
ao presidente Jair Bolsonaro estão 
assustadas. Tanto que planejam ações 
visando lançar o maior número de 
candidatos a prefeitos nas grandes 
cidades. Em Minas, se tudo caminhar 
como o programado, o ministro do 
Turismo e deputado federal Marcelo 
Álvaro Antônio (PSL) será o elo entre 
o projeto político do presidente e as 
lideranças municipalistas mineiras.

dobradinha de marcelo álvaro Antônio e Bolsonaro 
promete movimentar a política de minas gerais

Bolsonaro e
marcelo
álvaro
Antonio

Isac Nóbrega/PR

Consumo indiscriminado de 
suplementos pode ser prejudicial

De uso frequente por quem vai às academias, os suplementos, 
caso não sejam usados da maneira correta, são prejudiciais. Além do 
ganho de peso, outras complicações podem aparecer no futuro. “O 
maior problema são os pré-treinos que têm como base a cafeína ou 
efedrina, pois eles podem ser o gatilho para uma arritmia cardíaca 
e causar problemas psíquicos”, explica a nutróloga Gisele Werneck.

Por devolver parte do valor
pago em compra, cashback
vira febre entre brasileiros

Já pensou em comprar algum produto e ter parte do seu 
dinheiro de volta? Pois é essa a proposta do cashback, prática 
bastante comum nos Estados Unidos e Europa e que vem 
ganhando cada vez mais adeptos por aqui. O diretor geral da 
myWorld Brasil, Davi Damazio, explica que essa modalidade 
traz uma vantagem competitiva entre os empreendedores que 
passam a agregar valor ao seu serviço. “Para o comerciante, 
oferecer esses benefícios é ter um cliente satisfeito e fidelizado”.

Antecipação de crédito 
vai ajudar Prefeitura de 
contagem a quitar dívidas

esPorte – PáginA 12

Um projeto de lei aprovado pelos ve-
readores de Contagem vai permitir que a 
prefeitura antecipe o recebimento de valores 
devidos pelo estado. Dessa forma, o prefeito 
Alex de Freitas (foto) será autorizado a usar 
os direitos creditórios para pagamento de 
despesas, inclusive de pessoal, e viabilizar 
políticas públicas.
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Especialista diz que criação
do Aliança pelo Brasil até
abril de 2020 é desafiador o
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loraynne Araujo

Para ser criado, Aliança pelo Brasil precisa de
0,5% do total de votos válidos da última eleição

Esse número leva em consideração apenas a votação para a Câmara dos Deputados

Após brigar com o 
presidente nacional 
do PSL, Luciano Bi-
var, o presidente Jair 

Bolsonaro, agora sem partido, 
apresentou, no mês passado, 
a nova legenda que ele, jun-
tamente com os seus filhos e 
aliados políticos, pretendem 
criar: Aliança pelo Brasil. 

Mas, você sabe como fun-
ciona a criação de um novo 
partido no Brasil? Para respon-
der essas e outras questões, 
o edição do Brasil conversou 
com Bruno Carazza (foto). Ele 
é doutor em Direito Econômico, 
mestre em Teoria Econômica e 
bacharel em Ciências Econômi-
cas e em Direito. Além disso, é 
autor do livro “Dinheiro, Elei-
ções e Poder: as engrenagens 
do sistema político brasileiro”.

Quais são as principais etapas 
para se criar um partido no Brasil?

As regras para a criação de um partido 
político encontram-se dispostas na Lei nº 
9.096/1995. Os requisitos são: requerimento 
assinado por pelo menos 101 pessoas, com 
domicílio eleitoral no mínimo em 9 estados, 
designação de seus dirigentes e publicação 
de estatuto e, o que é mais difícil, a obtenção 
de apoio de pelo menos 0,5% do total de 
eleitores que votaram na última eleição para 
a Câmara dos Deputados (exceto brancos e 
nulos), distribuídos por pelo menos 1/3 dos 
estados, tendo em cada um deles, no míni-
mo, 0,1% dos votos para deputado federal da 
última eleição. 

 

A Justiça pode impedir a criação 
de alguma legenda? 

No Brasil, impera o princípio da liberdade 
de criação de partidos políticos, desde que 
seus programas “respeitem a soberania 
nacional, o regime democrático, o pluriparti-
darismo e os direitos fundamentais da pessoa 
humana”, como estabelece o artigo 17 da 
Constituição Federal.

 

Qual a verba destinada para um 
novo partido?

Os novos partidos registrados no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) passam a ter direito a dividir 
igualmente 5% do Fundo Partidário (estabeleci-
do em R$ 810 milhões para 2019, mais o valor 
das multas aplicadas pelo órgão). Como são 
32 partidos registrados, a entrada de um novo 
partido garantiria R$ 122,7 mil por ano. Com o 
tempo, o partido passará a ter acesso também 
ao Fundo Eleitoral e a uma parcela proporcional 
dos demais 95% do fundo partidário, conforme 
o seu desempenho nas eleições.

Atualmente, existem 32 partidos 
registrados no tse e alguns espe-
cialistas acreditam que esse nú-
mero é excessivo. você concorda?

O fato de termos muitos partidos não é 
um problema em si. O mais grave é que a 
maioria deles não tem qualquer identidade 
ideológica, sobrevivendo basicamente por 
causa das benesses conferidas pela legisla-
ção eleitoral, como os recursos dos fundos 
eleitoral e partidário, horário de rádio e 
TV e imunidade tributária. O fato de quase 
todos esses partidos terem representação 
no Congresso também dificulta bastante a 
governabilidade, gerando incentivos para 
comportamentos oportunistas, crises políti-
cas e até mesmo corrupção. 

 

como se organizam os partidos 
nos países da europa e euA? 

Na maior parte dos países há um número 
grande de pequenos partidos, às vezes, até cen-
tenas deles. A grande diferença é que não é fácil 
para um partido conseguir votos suficientes para 
ter representação no Congresso. Ou seja, há liber-
dade de criação dos partidos, mas eles precisam 
se tornar representativos junto ao eleitor em nível 
nacional para ter acesso a cadeiras no parlamento. 

e na América latina, como fun-
ciona a representação partidária?

Salvo exceções no Caribe, onde existem mui-
tos países que adotam o bipartidarismo, a regra 
na América Latina é o pluripartidarismo combi-
nado com um regime presidencialista, o que 
conduz a situações parecidas com a brasileira.

 

o presidente Bolsonaro irá fundar 
um partido próprio. você acredita 

que ele estará apto para receber 
candidatos na eleição do próximo 
ano?

Dado o curto prazo de tempo para a coleta, 
validação e registro das assinaturas no TSE, é 
um desafio grande. Para participar das eleições 
de 2020, o Aliança pelo Brasil precisa estar re-
gistrado até abril do ano que vem. O presidente 
e seus seguidores apostam em uma intensa 
mobilização para a coleta de assinatura - e, 
levando em conta seu ativismo nas redes sociais 
e sua mobilização de eleitores, pode ser até 
mesmo que consiga as cerca de 500.000 mil 
assinaturas necessárias. Os maiores problemas 
serão a conferência e a validação de cada uma 
delas pelos TREs espalhados por todo o Brasil 
que, geralmente, tem um processo moroso.

  

vários deputados eleitos pelo Psl 
irão acompanhar o presidente 
para o novo partido. você acre-
dita que conseguirão manter os 
cargos e o Fundo eleitoral?

De acordo com uma leitura estrita da le-
gislação eleitoral, isso não deveria acontecer. 
No entanto, os dirigentes do novo partido do 
presidente anunciaram que irão judicializar a 
questão. A decisão, nesse caso, caberá ao TSE.
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não há nada tão ruim (boçal) que não possa piorar

Em maio deste ano escrevi que se o 
Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta) 
fosse vivo, talvez trocasse o título e 
lançasse um novo livro da série Festi-

val de Besteiras que Assolam o País (Febeapá) 
para Festival de Absurdos que Assolam o País 
(Feabapá). Errei. Poderia ser mantido o Febe-
apá, apenas substituindo o “B” de Besteiras 
do título original pelo “B” de Boçalidades – 
que, para quem possa achar a palavra forte 
demais, é o termo que apenas define “ação 
expressa de forma inconveniente, por meio 
de arrogância, futilidade, ignorância ou 
grosseria desnecessárias”. Vejam só algumas 
boçalidades dos últimos dias:

Nomeado presidente da Fundação 
Cultural Palmares, Sérgio Nascimento de 
Camargo, afirmou: 1 - “Racismo no Brasil é 
como nutella. A negrada daqui reclama por-
que é imbecil e desinformada pela esquerda. 
A escravidão foi benéfica para os descenden-
tes. Negros do Brasil vivem melhor do que os 
negros da África”. 2 - No Dia da Consciência 
Negra: “O feriado precisa ser abolido na-
cionalmente por decreto presidencial. Sinto 
vergonha e asco da negrada militante. Se 
acham revolucionários, mas não passam de 
escravos da esquerda. 3 - Sobre a morte da 
vereadora Marielle Franco, após taxar de “ina-
creditável que tenham tentado ligar nosso 
presidente ao assassinato dessa mulher sem 
valor”: “A vereadora assassinada do PSOL é 
um eloquente exemplo de que os negros, e 
por extensão os brasileiros, não devem ser. 
É preciso que Marielle morra, só assim ela 
deixará de encher o saco”.

O desprezo desse indivíduo encarna o pior 
e mais estúpido preconceito contra sua própria 
raça, lembrando a patética figura medíocre de 
judeus que aderiram ao nazismo. Sobre tão 
lamentáveis posições se insurgiu de maneira 

firme o músico e produtor cultural Oswaldo de 
Camargo Filho (conhecido como Wadico Ca-
margo): “Tenho vergonha de ser irmão desse 
capitão do mato, nomeado presidente da Fun-
dação Cultural Palmares”. Capitães do mato 
eram os serviçais negros que se encarregavam 
da captura de escravos fugitivos para ganhar 
recompensas. Vale lembrar que Oswaldo de 
Camargo (pai) é um dos maiores expoentes da 
literatura negra, com obras traduzidas para o 
alemão, francês e espanhol e que está, aos 83 
anos, arrasado com a postura desqualificada 
do filho que comanda (com a clara intenção de 
destruir) a Fundação Cultural Palmares, criada 
para preservar os valores culturais e sociais da 
influência negra.

É lamentável, mas racistas da pior espé-
cie, como o escolhido presidente da Fundação 
Cultural Palmares, possuem adeptos. Vejam 
só a frase do (rapidamente afastado) ouvidor 
do Ministério Público do Pará, procurador de 
Justiça Ricardo Albuquerque: “O problema 
da escravidão no Brasil foi porque o índio não 
gosta de trabalhar. Até hoje”.

Quem adora falar o que não deve é o 
capitão-presidente. Sempre à procura de 
inimigos, sejam reais ou imaginários - tanto 
faz, resolveu até atingir os patrícios do seu 
ídolo maior, o presidente Trump. Não é que 
sobrou para um famoso ator de Hollywood, 
sobre o qual disse/acusou: “Leonardo DiCa-
prio é um cara legal, né? Dando dinheiro para 
tacar fogo na Amazônia”. Tudo porque o ator 
também é um filantropo, que ajuda financei-
ramente organizações não governamentais. 
E, para não faltar um inimigo predileto, 
ampliou sua guerra imperial à imprensa: “A 
Folha de São Paulo não serve nem para forrar 
galinheiro. Recomendo a todos do Brasil que 
não comprem o jornal. Não consumo pro-
dutos de empresas que anunciam na Folha. 

Qualquer anúncio que faz na Folha (sic) eu 
não compro aquele produto e ponto final”.

Ainda do clã Bolsonaro... a senhora 
Heloísa, esposa do filho Eduardo, postou no 
Instagram que “passa perrengues” (perren-
gue significa ruim, frouxo e desalento) com 
o salário de deputado federal do marido. 
Tadinha: o ex-futuro embaixador nos Esta-
dos Unidos só ganha R$ 33,763,00 mais R$ 
4.253,00 de auxílio moradia e ainda outros 
R$ 45.612,00 por mês para alimentação e 
outras despesinhas pessoais, totalizando 
míseros R$ 83.628,00. Ela lamentou que 
numa viagem ao Havaí chegou a ter que 
economizar almoçando num mercadinho... e 
que ficou “até mais magrinha”. Taí, se um dia 
a madame perrengue resolver dançar ballet 
para ganhar um extra, pode propor um “Pas 
de Deux” com o Mr. Miserê - o procurador do 
Ministério Público de Minas Gerais, Leonardo 
Azeredo dos Santos, que até toma calmantes 
para sobreviver com apenas a média mensal 
de R$ 68.275,34 (num mês melhorzinho, 
com gratificações comuns, já recebeu R$ 
145.670,45, para aliviar um pouquinho a 
sua aflição).

Também do império: filhos príncipes/con-
gressistas foram, no último fim de semana, 
à milionária Abu Dhabi, ficar no paddock da 
Fórmula 1, para tentar convencer o pessoal da 
Federação Internacional de Automobilismo 
(FIA) a realizar o sonho do papai de tirar o GP 
de Fórmula 1 do Brasil de São Paulo e mudar 
para um novo autódromo no Rio, a ser cons-
truído no antigo campo de treinamento do 
Exército e que vai custar a “bagatela” de mais 
de R$ 1 bilhão (num país “podre de rico” como 
o nosso, onde ninguém passa fome - segundo 
o capitão-presidente, é  dinheirinho de miserê 
e perrengue). Para mim, é de embrulhar o 
estômago!

um futuro esperançoso para os mineiros
Minas Gerais foi deixada ao descaso nos últimos anos. Sem dúvidas, 

essa é a pior crise financeira de toda a nossa história. Quando o governador 
Romeu Zema (Novo) assumiu a administração, além da pouca informação 
repassada e do rombo de R$ 34,5 bilhões, todos os dados eram bastante 
preocupantes. E, na verdade, ainda são. 

Uma notícia positiva é a união que se costura para alterar essa triste 
realidade. Executivo, Legislativo e Judiciário têm trabalhado para a plena 
recuperação do estado e para o bem-estar dos mineiros e mineiras. Prova 
disso é a aprovação unânime da antecipação dos recebíveis do nióbio pela 
Assembleia de Minas, o que permitirá o pagamento do 13º dos servidores 
públicos. Ainda há um longo caminho a percorrer. Para 2020, o foco do 
governo será uma solução definitiva para as contas públicas. Ela advém do 
Regime de Recuperação Fiscal, essencial para a retomada do crescimento. 

O governo iniciou 2019 na “UTI”, mantido por aparelhos. Ainda conti-
nua, mas, agora, lentamente, deixando os respiradores. O caixa do estado 
requer muito trabalho. Apenas as reformas estruturais irão garantir que se 
gaste menos do que se arrecada, o que não ocorre hoje.

No que depende, exclusivamente, do Executivo, foi iniciado um forte 
processo de desburocratização do estado. O programa “Minas Livre para 
Crescer” pretende analisar todas as normas legais em constante diálogo 
com quem empreende e investe em Minas Gerais. 

A Secretaria da Fazenda, por sua vez, criou um grupo de trabalho para 
apresentar propostas que melhorem o ambiente de negócios, com foco 
nas obrigações acessórias. 

Já a Secretaria de Meio Ambiente agilizou os processos de licenciamento 
ambiental com meta de zerar o passivo até outubro do próximo ano, além 
de ter implantado o licenciamento 100% digital. 

Com criatividade e muito esforço, o governo Zema ganha a confiança 
de investidores que acompanham o trabalho desenvolvido. Só, neste ano, 
o estado atraiu R$ 50 bilhões em negócios. Para efeito de comparação, nos 
últimos 4 anos, o valor foi de R$ 28 bilhões em investimentos pactuados.

Até outubro de 2019, a geração de novos empregos alcançou 124 mil. O 
governador implementou a reforma Administrativa, que irá economizar, até 
o fim da gestão, R$ 900 milhões, por meio da diminuição de secretarias de 
21 para 12 e da redução do número de servidores em cargos comissionados.

Quanto aos prefeitos, o destaque do ano ficou por conta do acordo 
histórico firmado junto à Associação Mineira de Municípios (AMM), com inter-
mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Agora, as prefeituras 
recebem em dia o repasse que lhes é de direito e o estado se comprometeu 
a pagar a dívida herdada da gestão anterior. Apesar de todas as medidas de 
economia, a conta ainda não fecha. É preciso diminuir as despesas. 

O ano de 2020 será de muita esperança para os mineiros. Se for con-
cretizada a adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal, as contas 
poderão, enfim, ser colocadas em dia. Com isso, sobrarão mais recursos 
para os investimentos, urgentes, em saúde, educação e segurança pública. 
Que venha 2020!

mudança 
Na semana passada, o TSE autorizou 

o uso de assinatura eletrônica legalmente 
válida nas fichas ou listas expedidas pela 
Justiça Eleitoral para validar a criação de 
partido político. Essa permissão será váli-
da desde que haja uma regulamentação 
prévia pelo Tribunal e desenvolvimento 
de ferramenta tecnológica para aferir a 
autenticidade das assinaturas.
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eujácio silva

experimente a cachaça “PurAnA”.

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

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

A calamidade financeira pela qual Minas 
Gerais passa, desde 2016, afetou diretamente 
os municípios mineiros. Isso porque o Estado 
não conseguiu cumprir os repasses constitu-
cionais e obrigatórios que deveria fazer para 
as cidades, incluindo os valores arrecadados 
com Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 
e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb).

Segundo a Prefeitura de Contagem, o 
atraso nos repasses mencionados fez com 
que o município deixasse de fazer vários 
investimentos e ainda contrair dívidas.

Porém, um acordo firmado em abril deste 
ano entre o Estado e a Associação Mineira dos 
Municípios (AMM) pôs fim à inadimplência. 
O Estado, reconhecendo sua dívida com as 
cidades, assinou um documento, homologa-

do pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
no qual se compromete a pagar os repasses 
atrasados em 30 parcelas mensais, até 2021.

Um projeto de lei aprovado pelos vere-
adores no dia 03/12, na Câmara Municipal 
de Contagem, vai permitir que a Prefeitura 
antecipe o recebimento desses valores 
devidos pelo Estado. O PL 023/19, que 
teve votação unânime dos parlamentares 
presentes, autoriza o município a usar os 
chamados direitos creditórios em operações 
de crédito ou como cessão onerosa para 
pessoa jurídica de direito privado ou em 
fundos de investimentos.

Na prática, direitos creditórios são valo-
res que já foram reconhecidos, ou seja, que 
são comprovadamente de direito do credor, 
mas que ainda não estão disponíveis em sua 
totalidade, pois serão recebidos em parcelas.

A cessão onerosa já havia sido autorizada 
aos municípios pelo Governo do Estado, com 

base na Lei Estadual 23.422/19, e agora a Lei 
Municipal aprovada concretiza a possibilidade 
de antecipação desses créditos. “Assim, o 
projeto visa possibilitar acesso mais rápido 
aos recursos mencionados”, conforme a 
justificativa anexa ao projeto. O PL prevê, 
ainda, que a receita decorrente dessa cessão 
de direitos creditórios poderá ser usada para 
pagamento de despesas, inclusive de pessoal, 
e também “viabilizará políticas públicas que 
estavam sendo atendidas de forma precária”.

O PL 023/19, avaliado em caráter de 
urgência pelo Legislativo, recebeu parece-
res pela legalidade e constitucionalidade 
da Procuradoria da Câmara, e também da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final e da Comissão de Finanças, Orçamento 
e Tomada de Contas. Agora, segue para 
a sanção do prefeito e entrará em vigor a 
partir da sua publicação no Diário Oficial 
do Município.

ministro do turismo é elo
entre Jair Bolsonaro e mg

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio (PSL), agora também respon-
sável pela Secretaria Especial de Cultu-
ra, tem mantido uma rotina semanal 

de despachos com o presidente Jair Bolsonaro. 
Quem conhece bem os meandros de Brasília 
não tem dúvida do elevado grau de prestígio do 
ministro junto ao Palácio do Planalto.

Mineiro de Belo Horizonte, ele é o deputado 
federal que recebeu o maior número de votos, 
mais de 220 mil, no pleito passado. Agora, ele 
tem frequentado a capital mineira com mais afin-
co, além de diversas regiões do estado. Depois de 
turbulências no primeiro semestre, quando seu 
nome foi envolvido em possíveis irregularidades 
na campanha passada, Marcelo tem deixando 
claro que pretende se inteirar cada vez mais sobre 
o cotidiano dos acontecimentos mineiros.

único de minas

Recentemente, o deputado Diego Andrade 
(PSD) ressaltou a importância da presença de 
Marcelo em Brasília, por ser o único mineiro a 
ocupar uma pasta na atual administração.

O ministro, inclusive, passou a semana 
passada inteira em BH, por conta da “Semana 
Nacional do Turismo”, na qual aconteceram 
diversos eventos, dentre eles um encontro entre 
os ministros do turismo do Mercosul. 

Em Brasília, os assessores do presidente não 
escondem a pretensão de exercer uma influência 
política em todos os estados e, neste caso, Minas 
Gerais é um lugar estratégico para seu próprio 
futuro político, incluindo nisso a criação de um 
novo partido e a eleição nas grandes cidades do 
estado. A ideia é expandir os tentáculos junto 
às lideranças municipalistas, especialmente, 
incluindo um apelo direto ao público jovem que 
está mais atento às redes sociais. 

O Palácio do Planalto vai alimentar um debate 
ideológico mais intenso a partir do retorno do 
ex-presidente Lula (PT) à cena política nacional. 
“Vamos fechar a porteira para evitar que a 
ex-presidente Dilma Rousseff (PT) se sinta encora-
jada a retornar aos meandros políticos de BH e do 
próprio estado. Afinal, ela já amargou uma derrota 
na última eleição, mas, mesmo assim, com Lula 
por perto, tudo pode acontecer. O melhor mesmo 
é nos prepararmos para um embate”, confidencia 
uma fonte diretamente de Brasília.

Na ocasião, amigos fizeram indagações 
relacionadas à política e levantaram a hipóte-
se desse encontro ser uma sinalização de seu 
ingresso no círculo partidário no próximo ano. 
No entanto, o silêncio falou mais alto, mesmo 
porque, todos os nomes públicos evitam, neste 
momento, debater a sucessão de Belo Horizon-
te para ficarem longe de polêmicas com o atual 
prefeito Alexandre Kalil (PSD). 

Contudo, quando o assunto eleitoral é 
transportado para 2022, o ministro abre o 
sorriso. Por trás disso, pode estar uma demons-
tração relacionada a uma possível aposta de 
Bolsonaro em seu nome para disputar um 
cargo majoritário daqui a 3 anos. 

marcelo álvaro Antônio
passou uma semana em BH

Presidente Bolsonaro está de olho na
sucessão dos maiores municípios mineiros
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Os assessores do
presidente não escondem

a pretensão de exercer uma
influência política em todos

os estados e, neste caso,
Minas Gerais é um
lugar estratégico

Fluxo de contratos e requisições da Prefeitura
de Uberlândia passará a ser 100% eletrônico

A informatização de documentos e pro-
cessos internos tem se tornado cada vez mais 
constantes, especialmente, no serviço público. 
A Prefeitura de Uberlândia vem investindo em 
inovação de modo a facilitar e agilizar a vida do 
cidadão. Com esse conceito, a partir de janeiro 
de 2020, o Executivo Municipal passará a ter o 
fluxo de requisições e contratos inteiramente 
digital.

No dia 5, o prefeito Odelmo Leão (PP) junta-
mente com secretários municipais e assessores 
da área financeira de cada pasta conheceram 
o novo formato em que será feito o trâmite dos 
documentos. A expectativa é que a novidade 
gere uma economia de 15 dias nos prazos em 
cada processo, visto que a circulação e as assi-
naturas serão feitas por meio digital e podem 
ser acessadas de qualquer lugar, a qualquer 
momento pelo gestor.

O trâmite de contratos é digital, inclusive, 
para o fornecedor que por lei também possui 
assinatura digital (exceto os Microempreende-
dores Individuais), e receberá eletronicamente o 

documento para ser assinado. O procedimento 
tem validade perante os órgãos de fiscalização e 
controle como as Receitas Federal e Estadual e o 
Tribunal de Contas do Estado, pois a assinatura 
digital tem fé pública e é feita por meio de um 
código QR. 

“Estamos fazendo isso para deixar uma 
Prefeitura de Uberlândia melhor e mais pre-

parada aos nossos servidores públicos e com 
transparência para nossos cidadãos. Penso que 
todos, a partir dessas inovações, terão mais 
tranquilidade e segurança para exercer o seu 
trabalho. É um grande avanço e que mostra que 
o Município está interagido, trazendo o que há 
de melhor em tecnologia para melhorar a vida 
do cidadão”, afirmou o prefeito.
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contagem se beneficia com antecipação
do pagamento das dívidas do estado

venda da cemig
A partir de janeiro, o ex-presidente da Eletrobras e ex-deputado 

federal Aloísio vasconcelos promete dedicar seu tempo ao movi-
mento contra a privatização da Companhia Energética de Minas Ge-
rais S.A (Cemig). Aliás, ele e outros profissionais liberais, sindicalistas 
e parlamentares de oposição. Ou seja, vai ser um período tenso. 

coitado do salim
Recentemente, quando esteve em BH, o ex-ministro ciro gomes 

(PDT) voltou a disparar sua metralhadora giratória contra o megaem-
presário salim mattar, atual ministro de Desestatização do governo 
federal. mattar, segundo ciro, “gosta de fazer farra com o chapéu dos 
outros, pois detesta pagar impostos como determina a lei”, ironiza.

Família sem prestígio
Aos poucos, a poderosa família Pentagna guimarães vai 

perdendo prestígio em Minas. Isso se deve ao fato deles deixa-
rem o controle do Banco BMG para o grupo Itaú, de São Paulo. 
Aliás, rotineiramente, o ex-presidente do Galo e membro da 
família, ricardo guimarães se desloca para a capital paulista.

mercantil do Brasil  
Na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo, os podero-

sos banqueiros e grandes industriais dizem que o Banco Mercantil 
de Minas Gerais se transformou na instituição financeira destinada 
a atender os aposentados do INSS. Que maldade, gente!

deputado abusado
Certo deputado estadual mineiro, eleito por influência 

das redes sociais, vive detonando tudo e todos, inclusive, seus 
próprios colegas. Acontece que ele não faz o dever de casa, 
pois sequer paga o condomínio do apartamento onde reside. 
A coluna está fazendo o levantamento para saber de quem se 
trata. Logo, logo voltaremos ao assunto.

luta dos negros
Ao avaliar a situação dos negros, o professor da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), cristiano rodrigues disse que, 
atualmente, eles continuam lutando para terem uma posição de 
destaque no mercado de trabalho e de inserção nos meandros so-
ciais. Para os brancos, tudo é mais fácil. É o que afirma o professor. 

dólar oscilante
Em Brasília, o jornalista e comentarista econômico João 

Borges disse que quem faz investimentos ou necessita de 
trabalhar com o dólar, precisa saber que a moeda americana 
terá muita oscilação neste fim de ano, afinal isso já é tradição.

investir no social
Em São Paulo, o empresário e ex-deputado emerson Kapaz 

avaliou que as grandes empresas no Brasil investem pouco em 
projetos sociais e na área da ciência. “Nos países desenvolvidos, 
essa realidade é bem diferente. Por lá, os grandes empreen-
dimentos apoiam abertamente essas iniciativas”, comentou.  

o filho do presidente
“O senador Flávio Bolsonaro está uma pilha de nervos de-

pois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permitiu 
o compartilhamento de informações sigilosas do Banco Central 
e da Receita Federal”. É o que diz a jornalista natuza nery.

Profissão x tecnologia
Debatendo sobre diversos temas, a jornalista luciana garbin 

lembrou que, em breve, a tecnologia vai acabar com a vida pro-
fissional de muita gente. Em sua avaliação, o aluno que, hoje, 
estiver no curso médio deve prestar atenção na área de ciências 
exatas, pois é dela que virá o conhecimento que vai ajudar os 
estudantes no futuro mercado de trabalho.

http://legislativo.cmc.mg.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/4796
http://legislativo.cmc.mg.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/18236_texto_integral
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23422&comp=&ano=2019
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

1º vice-Presidente dA AssemBleiA legislAtivA do
estAdo de minAs gerAis (Almg) e Produtor rurAl 

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

nat macedo

Cashback: tendência de mercado devolve
parte do valor da compra ao consumidor

Imagine a experiência: você realiza uma compra 
de R$ 800 no seu cartão e, quando a fatura chega, 
percebe que a empresa te devolveu R$ 50 desse va-
lor. Essa é a proposta do cashback, prática que tem 
ganhado cada vez mais espaço.

O diretor geral da myWorld Brasil - operadora 
da Cashback World no Brasil, Davi Damazio, explica 
que o termo significa, literalmente, dinheiro de 
volta e consiste em devolver parte do valor gasto em 
uma compra ao consumidor. “A ideia é adotada nos 
Estados Unidos e na Europa. Aqui é relativamente 
nova, mas tem apresentado um amplo crescimento 
em um curto tempo”.

Apesar de funcionar também em compras 
físicas, é on-line que o método faz mais sucesso. 
O cashback pode, inclusive, ampliar o faturamento 
do e-commerce que, no ano passado, foi de R$ 
53,5 bilhões.

Damazio observa que o programa de recom-
pensa tem ajudado a aquecer a economia. “Ele traz 
uma vantagem competitiva entre os empreendedores 
que passam a agregar valor ao seu serviço. Para o 
comerciante, oferecer esses benefícios é ter um cliente 
satisfeito e fidelizado”.

Ele ressalta que o Brasil é um país com grande 
potencial em aderir ao cashback, tanto por seu tama-
nho, quanto pelo comportamento do consumidor. 
“Hoje, 7 em cada 10 pessoas possuem smartphones 
e as compras via mobile já representam mais de 50% 
das vendas. Esses são números importantes e que 
mostram a força e potência desse mercado”.

O diretor acrescenta que o cashback é confundido 
com o desconto. “Esse dinheiro que volta ao consumi-
dor pode ser usado da forma que ele quiser, enquanto 
que o desconto é a subtração de uma porcentagem 
do valor. O cashback não está atrelado a nenhuma 
loja ou produto. Sendo assim, oferece liberdade e 
vantagens, é o chamado consumo inteligente”.

Segundo ele, o cashback não tem relação com 
o preço. “Trata-se de um benefício cedido ao con-
sumidor que provém da margem transacional das 
operações.  Por isso, é indicado que o consumidor 
faça suas compras em sites verificados ou utilize 
plataformas consolidadas no mercado”.

Para a mestranda Isabela Bertho, é primordial 
utilizar aplicativos renomados. “Nunca testo sem 
saber se é bom ou se tem um tempo no mercado. 
Quando vou comprar algo, busco por sites que 
tenham a opção de cashback, pois ter direito a uma 
parte do que investi de volta é vantajoso para mim”.

Ela conta que já conseguiu comprar passagem 
para o Rio de Janeiro pelo cashback e trocar por 
pontos dos apps de pointback em uma pipoqueira e 
cafeteira. “Meu foco sempre são os eletrônicos on-
-line, pois rendem mais. A ideia de ganhar algo pelo 
que gastei sempre me chamou atenção”.

Atenção!
No Brasil, programas como o Dotz 

permitem que você use o valor de sua 
compra por pontos que podem ser 
trocados em produtos. Diferente do 
cashback, o pointback não é dinheiro 
e o consumidor irá trocar a pontuação 
em lojas parceiras da empresa e que 
oferecem o sistema de pontos.

“É indicado que o
consumidor faça
suas compras em

sites verificados ou
utilize plataformas

consolidadas
no mercado”
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 méliuz: é considerado o app mais popular 
do Brasil. O cadastro é gratuito.

 PicPay: esse app facilita o pagamento das 
compras e ainda dá a possibilidade de pagar 
boletos, realizar e receber transferências, 
além de comprar créditos para celular, etc.

 Cashback World: o cadastro pode ser 
on-line ou por meio de uma empresa parcei-
ra. No site, é possível encontrar os empreen-
dimentos ligados a eles e a filiação é gratuita.

 Ame digital: funciona como uma carteira 
digital, na qual você controla seu saldo, rea-
liza compras e transferências on-line, além 
de aproveitar o cashback de lojas parceiras.

Problemas da Amazônia
O desmatamento da Amazônia, constantemente, está no 

noticiário. Agora, o advogado roberto delmanto Junior, ao ser 
procurado pela imprensa, disse que o presidente da República 
não pode declarar à comunidade internacional que o desma-
tamento da região é descontrolado. “Isso seria o mesmo que 
dar um revólver para o adversário”, disparou.  

sem embaixador nos euA
As informações nos bastidores do Planalto indicam que, 

até o Carnaval, não teremos um embaixador brasileiro nos 
Estados Unidos, pois a leitura do expediente indicando o novo 
titular não foi realizada pelo Senado, que entra em férias em 
dezembro e só volta em fevereiro.

Patrus com Kalil
Assessores do governador romeu Zema (Novo) dizem que o 

atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), é muito mais próximo 
do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), do que 
do chefe do Executivo estadual. 

e os pobres?
“Até parece que os dirigentes em Brasília só pensam nos ricos. 

O governo como instituição não pode deixar de fazer programas 
para atender aos pobres, senão, nos transformamos em um caldei-
rão de problemas sociais”, aponta o filósofo mario sergio cortella.

sucessão em JF
Em Belo Horizonte, a deputada estadual delegada sheila 

(PSL) já sinalizou sua pretensão em entrar firme na disputa 
pela sucessão em Juiz de Fora.    

Política em ipatinga
O ex-prefeito sebastião Quintão segue visitando bairros 

e fazendas em Ipatinga. Seu objetivo é participar da suces-
são local. Indagado sobre o fato de ser um octogenário, ele 
respondeu: “Estou pronto para enfrentar mais essa jornada”. 

sucessão em uberaba
Se a eleição fosse hoje, depois de 8 anos no poder, o 

grupo do atual prefeito de Uberaba, Paulo Piau (MDB), teria 
possibilidade de perder o pleito. Mas, como isso só acontece 
em outubro de 2020, é bom esperar para ver quanta água vai 
passar por debaixo dessa ponte.

senadores mineiros gastam  r$ 730 mil
Os 81 senadores brasileiros gastaram quase R$ 19 milhões nes-

te ano na chamada cota para exercício de atividade parlamentar, 
entre janeiro e novembro. Os dados públicos são disponibilizados 
pelo Portal da Transparência do Senado. Os três representantes de 
Minas na Casa, Antonio Anastasia (PSDB), carlos viana (PSD) e 
rodrigo Pacheco (DEM), gastaram mais de R$ 730 mil da cota e 
R$ 105 mil com despesas não inclusas totalizando R$ 838.356,08. 
Os três têm, no total, 51 funcionários, dos quais 40 são comissio-
nados. Os salários (brutos) podem passar de R$ 23 mil.

tempo de união

Passadas as eleições de outubro de 
2018, uma grande preocupação as-
sombrava os eleitores: como lidar com 
os dados econômicos catastróficos 

que ameaçavam qualquer projeção de futuro 
para os novos governantes?

No caso de Minas Gerais, o governador 
eleito Romeu Zema (Novo) teria que adminis-
trar um estado com uma dívida acumulada 
em mais de R$ 100 bilhões; com salários de 
servidores parcelados, e com atrasos no paga-
mento de 13º salário, fornecedores, prestadores 
de serviços, etc. Resumindo: um estado a beira 
do caos, com a administração comprometida, 
e com graves problemas na saúde, segurança, 
educação, enfim, em todas áreas da gestão 
pública.

Veio a posse. E com ela, para a minha 
admiração e reconhecimento, a instalação de 
um governo com princípios, critérios técnicos 
e posturas bem definidas; com uma equipe 
escolhida a dedo, composta por expoentes em 
suas áreas de atuação, e comprometida a tirar 
Minas Gerais do atoleiro que estava.

Como não apoiei Zema nas urnas, não 
teria participação no novo governo. Poderia 
até adotar a postura cômoda de expectador 
e observar. Mas, ser omisso não faz parte da 
minha conduta. Meu primeiro compromisso 
como parlamentar não é com partidos polí-
ticos, mas com o povo que me elegeu para o 

quarto mandato na Assembleia Legislativa e, 
claro, com o meu estado. Confesso que não 
conhecia o governador eleito como pessoa 
e nem mesmo como político, mas decidi me 
manifestar porque vi nele uma pessoa sem 
arrogância, aberta ao diálogo, demonstrando 
uma vontade enorme de acertar.

Diante das circunstâncias, me prontifiquei 
a ajudar. Fui um dos primeiros parlamentares 
a manifestar apoio ao governo Zema. Desde 
então, venho trabalhando como apaziguador, 
promovendo a união entre meus colegas na 
Assembleia Legislativa em torno de propostas 
que ajudem Minas a sair do “buraco”.

Os desafios eram enormes. O governo 
apresentou primeiro um projeto de reforma 
Administrativa. Em muitos pontos não era o que 
esperávamos, mas foi o possível para aquele mo-
mento. Ao mesmo tempo, era preciso capitalizar o 
estado. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, em 
Brasília, para conseguir uma liminar que desse 
mais prazo para Minas pagar os juros da dívida 
com a União, que passa dos R$ 500 milhões 
por mês. Paralelamente, o governo começou a 
trabalhar para atrair empresas para o estado. 
Abraçamos a causa como parceiro e o estado 
chega ao final do ano com possibilidades de 
receber investimentos de mais de R$ 100 bilhões.

O governo Zema empenhou-se, ainda, na 
apresentação de três projetos chaves que mo-
bilizaram a Assembleia Legislativa. O primeiro 
analisado pelo Plenário tratou da antecipação 
à Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig) dos créditos recebí-

veis pela exploração de nióbio. Com essa medi-
da, o governo espera arrecadar R$ 5 bilhões. E 
com dinheiro em caixa, pretende acabar com o 
parcelamento de salários e tentar pagar o 13º 
salário ainda em 2019.

Graças ao empenho de colegas deputa-
dos que também se dispuseram a ajudar Mi-
nas Gerais, somada a liderança do presidente 
da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus 
(PV), e ao esforço do próprio governador 
Zema, conseguimos aprovar por unanimi-
dade esse projeto.

Mas, como todos sabem, não é uma solu-
ção definitiva. É uma parcela dentro do todo. A 
parte mais suave do remédio amargo que está 
por vir. Ainda teremos que discutir a adesão ao 
Regime de Recuperação Fiscal, o que permitirá 
ao estado renegociar as dívidas com a União, 
e debater a proposta de venda de empresas 
mineiras, como a Copasa e a Cemig.

Ainda há muito trabalho a ser feito. A 
hora é de nos unirmos em torno do resta-
belecimento do estado e do país. Não há 
espaço para oposição cega e burra; nem para 
radicalismos ideológicos. É preciso assumir 
com responsabilidade a parte que nos cabe 
nas mudanças. O que o momento quer dos 
políticos é coragem para apoiar medidas que 
precisam ser tomadas, ainda que amargas. 
Conclamo a todos a refletir sobre o futuro, 
pois 2020 será como quisermos. E só vamos 
conseguir as mudanças políticas que Minas e 
o Brasil precisam se houver união de todos. 
A hora é agora. Contem comigo!

Cashback na prática

 Pela internet, o cashback pode ser 
encontrado em sites que fazem acordos com 
outros portais de vendas on-line, onde existe 
o retorno de uma proporção do valor pago.

 Esses sites organizam divulgações de dife-
rentes empresas que vendem seus produtos e 
serviços na web, onde é indicado aos clientes 
cada porcentagem ofertada.

 Para usufruir é preciso acessar um desses 
sites ou aplicativos de cashback, efetuar um 
cadastro e acessar a parte de compras com 
esse método.

Fonte: Dicionário Financeiro

https://www25.senado.leg.br/web/transparencia/sen/
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leíse costa

clientes estão assustados com o preço
da carne bovina em Belo Horizonte

Arroba do boi gordo tem sido comercializada acima de R$ 200, valor 44,2% superior à média do ano passado

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Na esquina da Rua Grão 
Mogol com Montes Cla-
ros, na capital mineira, 
Geraldo Leite, sócio de 

um açougue que fica no local, não 
esconde a preocupação quando 
perguntado sobre os preços dos cortes 
bovinos que precisou reajustar na 
semana passada. “A carne aumentou 
no mês de novembro assustadora-
mente. Do início ao fim do mês, foram 
cerca de 50%”, diz. O empresário afir-
ma que mesmo não 
tendo repassado todo 
o valor aos clientes, 
eles estão hesitantes. 
“Estão preocupados. 
Não conseguimos re-
passar o que tinha que 
ser repassado, mas 
ajustamos o possível 
porque a gente não 
dá conta de segurar. 
Nossas despesas são enormes”, con-
ta. Por lá, menos de duas semanas 
atrás, vendia-se o quilo de contra-filé 
por R$ 29,90. Hoje, custa R$ 39,90, 
30% mais caro.

De acordo com a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de 
Minas Gerais (Faemg), em Minas Ge-
rais, a arroba do boi gordo vem sendo 
comercializada acima de R$ 200, va-
lor 44,2% superior à média praticada 
em igual período do ano passado. 
Mas, os açougues não são o único 

reflexo da situação na capital. Com 
o aumento, restaurantes também 
encareceram seus serviços. 

Segundo pesquisa do site Merca-
do Mineiro, entre janeiro e novembro 
deste ano, o preço médio do prato 
feito subiu 6,14% na cidade, che-
gando a R$ 16,76, ante R$ 15,79 do 
que era cobrado no início do ano.  O 
valor da comida servida a quilo subiu 
7,84% no mesmo período, indo de 
R$ 40,68 o quilo a R$ 43,87, variação 
de 7,84%. Além disso, rodízios estão 
15,8% mais caros na capital mineira, 
considerando que o preço médio 

subiu de R$ 60,83 para 
R$ 70,44. “O valor do 
quilo subiu bem acima 
da inflação, que ficou 
em torno de 2,5%, 
preponderantemen-
te por conta do valor 
da carne, mas é im-
portante lembrar que 
houve aumento da 
energia elétrica, do gás 

de cozinha, da água, itens que são 
básicos em qualquer empresa de 
alimentação. Isso gera um impacto 
muito forte para o trabalhador”, co-
menta Feliciano Abreu, responsável 
pelo levantamento. 

Geraldo dos Santos, gerente de 
um açougue localizado na região 
Centro-Sul de Belo Horizonte, tam-
bém demonstra preocupação na alta 
dos preços. “Tivemos um aumento de 
20% e, geralmente, em dezembro 
os valores sobem, mas em janeiro e 

fevereiro, eles voltam ao mesmo pa-
tamar, mas pelo que estou sabendo, 
dessa vez, não vai voltar aos preços 
anteriores. Eles serão mantidos”. 

O gerente conta que costumava 
comprar o quilo da parte traseira 
do boi, chamada de serrote, por 
R$ 11, no fim de novembro já es-
tava pagando R$ 18 pelo quilo. “O 
pessoal está assustado e migrando 
para carne de porco e frango. Mas, 
a tendência é que elas também 
aumentem já que vai ter um alto 
consumo da população e muita ex-
portação também”, afirma Santos. 
Na carne suína, já houve aumento 
significativo, com o quilo do suíno 
vivo vendido a R$ 6 ou 50% maior 
que o registrado em novembro de 
2018. Em relação a queda no preço 
do boi, a expectativa do gerente é 
nula. “A não ser que, por algum mo-
tivo, parem de comprar do Brasil”.

Para Marina Zaia, analista de 
mercado da Scot Consultoria, a 
tendência é que em dezembro, 
os preços continuem em alta. 
“Em dezembro, o consumo deve 
ficar aquecido por causa do 
aumento de poder de compra 
da população. Tem férias, 13º e 
contratações temporárias, que 
são fatores que aumentam o 
dinheiro no bolso da popula-
ção e como a carne tem uma 
elasticidade de renda elevada, 
esperamos que dezembro seja 
um mês positivo para vendas”. A 
expectativa de vendas é que em 

janeiro, o mercado se acalme. 
“Para janeiro esperamos um 
mercado mais fraco por causa 
do consumo domést ico  um 
pouco mais retraído porque a 
população tem mais contas para 
pagar e algumas obrigações tri-
butárias”, afirma Marina.

Um dos principais fatores que 
vem aquecendo a demanda pela 
carne brasileira são os casos de 
Peste Suína Africana (PSA) regis-
trados na Ásia, principalmente, na 
China, país que é o maior produtor 
e consumidor de carne suína do 
mundo. Com a enfermidade alas-
trando, cerca de 50% do rebanho 
do país asiático foi eliminado 
para controle sanitário, o que fez 

com que a demanda pelas carnes 
produzidas em outros países fosse 
alavancada.

expectativa para 2020

De acordo com os dados da 
Secretaria de Estado da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), de janeiro a outubro 
de 2019, foram destinadas ao 
mercado internacional ,  por 
Minas Gerais, um volume 21,6% 
superior de carne bovina, al-
cançando 106,2 mil toneladas. 
O volume de carne suína au-
mentou 20,6% e encerrou os 
primeiros 10 meses do ano em 
11,5 mil toneladas.

De acordo com o zootecnista 
e analista de agronegócios da 
Faemg, Wallisson Lara, a ten-
dência é que, em médio prazo, 
os pecuaristas respondam à alta 
da demanda. “O produtor sendo 
remunerado na sua atividade é 
responsivo no incremento posi-
tivo. Ele aumenta sua produção, 
eleva a intensificação do ciclo 
produtivo podendo ofertar em 
curto e médio prazo animais 
para o mercado doméstico. Em 
Minas Gerais, esse reabasteci-
mento já está sendo feito pelas 
indústrias integradoras do setor 
produtivo para atender tanto 
ao mercado quanto ao varejo”, 
finaliza.

estão preocupados.
não conseguimos

repassar o que tinha que
ser repassado, mas

ajustamos o possível
porque a gente não
dá conta de segurar.

nossas despesas
são enormes

Acordo entre entidades mineiras visa desenvolvimento
sustentável dos municípios no que se refere à mineração

Garantir atuação integrada e 
articulada no Projeto de Elaboração 
e Implantação de Estratégias de 
Reconversão Produtiva em territórios 
minerados em Minas Gerais e reduzir 
a dependência econômica desses 
municípios em relação à mineração. 
Esse é o objetivo de acordo de Coo-
peração Técnica entre a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), a Associação do 
Municípios Mineradores de Minas 
Gerais e do Brasil (Amig), o Banco 

de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) e o Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram) assinado no dia 
3 de dezembro, durante o Delta 
Fórum, evento realizado pelo Sebrae 
Minas para o desenvolvimento de 
municípios.

A proposta é inédita. Nunca foi 
conduzido um programa que aglu-
tine os municípios mineradores para 
que sejam encontradas soluções 
conjuntas. “O Acordo de Coopera-
ção Técnica propõe pensar o futuro 
desses municípios, para que tenham 
planejamento econômico e social 

após o encerramento da atividade 
minerária”, lembrou o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe. “Significa um 
esforço coletivo de entidades para 
o desenvolvimento sustentável de 
Minas Gerais”, salientou.

A participação efetiva da Fiemg 
neste processo de planejamento 
municipal é atuação fundamental 
para o cumprimento da missão da 
entidade: “Promover a indústria 
mineira em sintonia com os interesses 
da sociedade, estimulando os valores 
da livre iniciativa e do empreendedo-
rismo”, finaliza.
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista
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AN I V ERSAR I ANT E S

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711

saulo serra, o ministro do turismo, marcelo álvaro Antônio (Psl), 
e o primeiro vice-presidente da Assembleia legislativa de minas 
gerais e deputado Antonio carlos Arantes (PsdB), em um jan-
tar reservado, realizado em Belo Horizonte, na semana passada

Jantar

AssemBleiA melHorA ProJeto do governo – O projeto do 
governo de Minas que pretendia negociar créditos a receber do nióbio 
de Araxá foi aprovado na quarta-feira passada (4), com ressalvas 
apresentadas pelo relator da matéria, deputado João Vítor Xavier 
(Cidadania). De acordo com o que foi aprovado, o governo negocia 
a antecipação do royalty do mineral, que gira em torno de R$ 900 
milhões por ano, mas ficará 12 anos sem receber o valor. Além disso, 
João Vítor evitou que o governo pudesse vender a Companhia de De-
senvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) e a Companhia 
de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) durante esses 12 
anos. O mais interessante é que se o governo vender as empresas 
deixará de receber o royalty de qualquer riqueza mineral de Minas.

disPensA de secretário – O prefeito de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil (PSD), demitiu o secretário de Cultura, Juca Ferreira. Kalil, 
que recriou a pasta após Pimentel (PT) a extinguir para criar a Fun-
dação Municipal de Cultura, trouxe o ex-ministro para assumi-la. No 
entanto, Juca nunca passava um final de semana na capital, sempre 
viajava para Brasília ou Salvador. Inclusive, vai disputar a prefeitura da 
capital baiana nas próximas eleições. Kalil não gostou e o dispensou.

novA unidAde – O advogado Lázaro Pontes iniciou um novo 
projeto, em parceria com a Universidade do Vale Rio Doce (Univale), 
criando uma unidade da faculdade Aliança Educacional, em Belo 
Horizonte. O empreendimento fica no Shopping Casa Raja, no bairro 
Estoril e disponibiliza diversos cursos de níveis superior e tecnólogo.

mais uma perda para o PCdoB. O ex-prefeito Carlin Moura 
deixou o partido e se filiou ao PDT. Pode ser um nome da sigla 
para disputar a prefeitura de Contagem. 

enquanto isso, aqui em BH, Jô Moraes, ex-deputada fede-
ral, poderá voltar à Câmara Municipal, como vereadora. Por 
ela, o partido não faz nenhuma concessão ao PT.

Aliás, o Pt está conversando internamente para indicar um 
candidato com reais condições de vitória no próximo pleito. O 
partido não quer errar.                                                                              

Atenção motoristas! Proprietários de veículos automotores 
em Minas devem ficar atentos. No dia 13 de janeiro começa o 
pagamento do IPVA 2020. Podem ir preparando o pagamento 
da primeira parcela.
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domingo, dia 08 de dezembro

Haroldo Xavier
Márcia Helena-
Drª Norma Beatriz

segunda-feira, 09

Drª Miriam Saboia
Jacquelina Sanches - Rádio Itatiaia 
Augusto Gonçalves Leite

terça-feira, 10

Jornalista Ariosto da Silveira 
Marta Maria Cançado

Quarta-feira, 11

Ricardo Acácio- Contagem
Raimundo Martins de Souza

Quinta-feira, 12

Jornalista Neuber Soares
Sérgio Luiz Gomes Lemos 
Nat Macedo – Edição do Brasil

sexta-feira, 13

Colatino Castro 
Marco Antonio de Sousa
Jornalista Katia Pereira – Rádio Itatiaia 

sábado, 14

Walter Pereira de Almeida 
Magela- Violão de 7 Cordas 
Fued Dib - Prefeito de Ituiutaba
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sesc oferece miniférias em
janeiro de 2020 em contagem

As inscrições para a colônia de férias se iniciam em dezembro de 2019

trabalhador do comércio Público geral

inscrições valor inscrições valor

de 01/12/19
a 11/01/20

R$ 122,90
de 23/12
a 11/01

R$ 188,90

O Sesc em Minas realiza em 
janeiro de 2020 mais uma edição 
das miniférias. O tema escolhido 
para as próximas férias é “Mi-
niférias. Dê o play na diversão”, 
que remete ao universo geek e 
à cultura pop. A atividade, rea-
lizada nas unidades do Sesc em 
Minas, é voltada para crianças e 
adolescentes (de 4 a 12 anos). A 
instituição, integrada ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
oferece condições especiais para o 
trabalhador do comércio de bens, 
serviços e turismo.

Em Contagem, as miniférias 
acontecem de 13 a 24 de janeiro 
de 2020, das 13h às 17h. Serão ofe-
recidas 210 vagas. Confira abaixo 
as informações para participação:

O objetivo é oferecer comodi-
dade, tranquilidade e segurança 
aos pais e/ou responsáveis, no pe-
ríodo das férias escolares, promo-
vendo integração e socialização en-

tre os participantes nas estruturas 
das unidades do Sesc. É oferecida 
ampla programação, com ativida-
des de lazer, como esportes, jogos 
e brincadeiras, atividades culturais, 
como danças e artes, sendo que as 
ações têm viés educativo, voltado 
para o bem-estar das crianças e 
adolescentes, com a qualidade do 
atendimento do Sesc.

universo geek
A cultura geek é caracterizada 

como um estilo de vida no qual os 
indivíduos têm grande interesse 
por novas tecnologias relacionadas 
às diversas áreas do entretenimen-
to, como computadores, jogos, li-
vros, filmes e cultura pop em geral. 
A definição de geek mudou muito 
ao longo do tempo, e já não há um 
significado definitivo. Adeptos de-
finem o termo como “um técnico, 
autodidata, apaixonado pelo que 
faz e pelo que compreende”.

inscrições

As inscrições podem ser 
feitas por telefone ou What-
sApp ((31) 3270-8100), ou 
pessoalmente, na unidade 
em que a criança for parti-
cipar das Miniférias.

condições especiais!
Plano Família

2 irmãos: desconto de 
10% na tarifa de cada um.

3 irmãos: desconto de 
15% na tarifa de cada um.

4 ou mais irmãos: des-
conto de 20% na tarifa de 
cada um.

Plano Fidelidade
10% de desconto para 

clientes participantes da 
última edição da atividade 
e alunos inscritos em ativi-
dades sistemáticas pagas 
e gratuitas de qualquer 
unidade.
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leíse costa

PsicólogA e esPeciAlistA em terAPiA cognitivo comPortAmentAl
contAto: joyceassessora@gmail.com

ellen morAes senrA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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 BeloA depressão e o desemprego

Em todo país, o desempre-
go atinge 12,6 milhões de pessoas. 
As filas com pessoas atrás de um 
novo emprego têm crescido cada 
dia mais. Quem está desemprega-
do enfrenta não apenas o obstácu-
lo de conseguir se recolocar em um 
mercado cada vez mais exigente, 
mas também a dificuldade salarial 
diante de um cenário tão crítico, 
visto que a falta de dinheiro traz 
sérios problemas emocionais 
para a vida das pessoas.

Um dos problemas emo-
c ionais  mais  comuns que 
atingem a população que se 
encontra em situação de desem-
prego é a depressão. Isso contri-
bui para dificultar ainda mais 
as chances da pessoa conseguir 
uma recolocação, visto que esse 
transtorno pode ocasionar que-
da da energia, insônia ou hiper-
sonia, o que não ajuda nem um 
pouco o candidato a chegar nas 
entrevistas no horário ou mesmo 
fazer os trâmites necessários no 
tempo exigido.

Apesar de serem os homens 
vistos ainda como principais 
provedores da família na socie-

dade atual, a depressão atinge 
as mulheres em maior número, 
embora o desânimo, a cada 
oportunidade perdida, seja mais 
evidente nos homens. Ainda 
há o fator agravante que são 
os sintomas depressivos que se 
intensificam quando o mesmo 
percebe que não há possibilida-
des compatíveis com seu perfil 
no mercado de trabalho.

Considerando essa imagem 
do homem como provedor, não é 
de se espantar que a autoestima 
fique extremamente prejudica-
da, influenciando inclusive sua 
vida familiar e conjugal, pois, 
costuma-se atribuir sua virilidade 
com a capacidade de prover a fa-
mília. Não que a mulher seja 
capaz de manter a autoestima 
intacta em caso de desempre-
go, especialmente se a renda 
dela for a principal da casa, 
porém a habilidade de se lançar 
no mercado de forma indepen-
dente, mesmo que por salários 
não compatíveis com sua qua-
lificação, pode ser um fator que 
conte a favor nesse processo. 
Afinal, o empreendedorismo, 

apesar de não oferecer benefí-
cios tradicionais que o regime 
CLT oferece, tem sido a saída 
mais utilizada pelos brasileiros 
para que consigam pagar suas 
contas e para diminuir a pressão 
de arrumar uma vaga no merca-
do de trabalho, com isso fazendo 
crescer a indústria de cursos pro-
fissionalizantes de curta duração.

Apesar dessas soluções, mui-
tas vezes o desemprego vem 
quando a pessoa já tem um pa-
drão de vida estabelecido. Nesses 
casos, solicitar auxílio financeiro 
de familiares e amigos pode 
ser necessário, ainda que possa 
gerar um grande desconforto, 
mas é aqui que a pessoa que se 
dispõe a auxiliar pode demons-
trar seu apoio, não apenas finan-
ceiramente, mas de também de 
forma emocional, impulsionan-
do a pessoa a não desistir de 
suas chances e incentivando que 
o mesmo abrace as oportunida-
des que surgirem desta forma 
fica mais fácil enxergar o lado 
positivo das coisas e enxergar 
as oportunidades que outrora 
poderiam passar despercebidas.

montes claros lidera ranking de cidades
que mais investiram em saúde no sudeste

Em contrapartida, gasto com a área em BH diminuiu 1,6%

O levantamento feito pelo 
anuário Multi Cidades – 
Finanças dos Municípios 

do Brasil, lançado pela Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), 
aponta que, entre as 41 cidades 
selecionadas da região Sudeste, 
Montes Claros, no Norte de Minas 
Gerais, foi a que mais ampliou 
seus gastos com saúde em 2018. 
A cidade ocupa o topo do ranking 
do estudo com um crescimento 
de 105,6%, passando de de 
R$ 140,5 milhões em 2017 para 
R$ 288,8 milhões em 2018. 

A publicação utiliza como 
base números da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apresentan-
do uma análise do comporta-
mento dos principais itens da 
receita e despesa municipal, tais 
como  Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), Im-
posto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Prestação 
de Serviços (ICMS),  Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), despesas com pessoal, 
investimento, dívida, saúde, 
educação e outros.

Ainda na região Sudeste, 
destacaram-se também os mu-
nicípios de Carapicuíba (SP) e 
Belford Roxo (RJ), com altas de 
19,3% e 15,6%, respectivamente. 

Dentre as quatro capitais do 
Sudeste, Vitória (ES) foi a que 
teve o maior incremento na 
pasta, com 3,2%, passando de 
R$ 257 milhões em 2017 para 
R$ 265,3 milhões em 2018. Por 
outro lado, Belo Horizonte (MG), 
Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo 
(SP) tiveram retração de 1,6%, 
3,7% e 4,4%, respectivamente, 
no período analisado. 

De acordo com a secretária 
Municipal de Saúde de Montes Cla-
ros, Dulce Pimenta Gonçalves, o 
impacto financeiro mais significa-
tivo ocorreu com a retomada da 
gestão dos serviços hospitalares 
pelo município, a partir de abril 
de 2018. Até então, a administra-

ção estava sob responsabilidade 
da Secretaria Estadual de Saúde 
de Minas Gerais (SES-MG). “Isso 
possibilitou o monitoramento da 
oferta de serviços contratados e 
a gestão financeira dos contratos 
para atender às demandas reais da 
população, inclusive foi criada a fila 
única que é regulada pelo Serviço 
Municipal. Já a reestruturação da 
rede física e de pessoal permitiu 
a cobertura de 100% da atenção 
básica, além da melhoria do aces-
so e da qualidade do atendimento 
prestado à população. A informa-
tização dos serviços também deu 
maior agilidade e transparência”, 
explica a responsável pela pasta 
no município.

De acordo com as  infor-
mações disponibilizadas pela 
secretária, entre as ações que 
mov imentaram os  mais  de 
R$ 280 milhões, no ano passa-
do, estão obras e reformas para 
adequação da estrutura física,  
aquisição de equipamentos e 
mobiliários e contratação de 
empresas para prestação de 
serviços, como tratamento de 
lixo especial, sistema de rastre-
amento de veículos, instalação 
de alarmes nas unidades de 
saúde, ampliação da cobertura 
de internet e implantação de 
s istema informatizado para 
gerenciamento dos serv iços 
de  saúde.  “ Também houve 
impacto relevante na folha de 
pagamento, visto que foram 
contratados profissionais de di-
versas categorias para compor a 
equipe do Complexo Regulador, 
novas equipes da Estratégia 
Saúde da Família, profissionais 
para a retomada de serviços 
paralisados e também para a 
implantação de novos serviços”, 
explica Dulce.

Pelo Brasil

Ainda conforme dados do 
anuário Multi Cidades, os gas-
tos com saúde dos municípios 
brasileiros apresentaram con-
siderável aumento em 2018 se 
comparados ao ano anterior: 
R$ 151,6 bilhões, um acréscimo 
de 4,7%. 

Segundo a economista e 
editora do anuário, Tânia Ville-
la, o crescimento foi favorecido 
pela expansão de 12,6% das 
receitas das transferências para 
o Sistema Único de Saúde (SUS), 
enquanto o gasto promovido 
com recursos próprios caiu 1,3% 
em 2018. “Em parte, o aumento 
desses repasses foi favorecido 
pelo acréscimo das quantias 
liberadas por meio de emendas 
parlamentares, que mais que do-
braram em 2018, ano eleitoral”, 
explica Tânia. 

De acordo com dados do Por-
tal da Transparência da Contro-
ladoria-Geral da União, em 2018 
foram pagos R$ 5,12 bilhões e, 
em 2017, R$ 2,24 bilhões. Desses 
montantes, quase metade foi 
destinada à saúde nos 2 anos 
mencionados.

No entanto, mesmo com a 
expansão das transferências 
para o total das cidades em 
2018, a maior parte da despesa 
municipal com saúde (54,4%) 
continua sendo bancada por 
recursos próprios. O anuário 
aponta ainda que, de fato, a 
participação da União no fi-
nanciamento do SUS diminuiu 
ao longo dos últimos 16 anos, 
passando de 52,4% do total da 
despesa do SUS no país, em 
2002, para 43,9%, em 2018. 
No mesmo período, a respon-
sabilidade dos municípios para 
com o custeio do SUS subiu de 
25,5% para 31,2%.

“É necessário reconhecer 
que,  desde a inst i tucional i -
zação da política nacional de 
saúde brasileira, o orçamento 
dos entes subnacionais, sobre-
tudo o municipal, vem sendo 
pressionado pelos gastos em 
ações e serviços públicos em 
saúde. A restrição permanente 
das despesas em saúde por 
parte do governo federal tem 
sobrecarregado os municípios, 
que comprometem sua receita 
própria bem acima do percen-
tual mínimo de 15% exigido por 
lei”, ressalta Tânia.

Em 2018, a despesa com saú-
de foi, em média, de R$ 737,78 
por habitante no conjunto dos 
municípios brasileiros. A análise 
dos municípios agregados por 
região demonstra que a tendên-
cia do Centro-Oeste, do Sudeste 
e do Sul de apresentarem maior 
desembolso per capita perma-
nece, com R$ 834,99, R$ 821,33 
e R$ 819,02, respectivamente. 
Já as regiões Norte e Nordes-
te, mesmo tendo ficado com 
as maiores altas, continuam 
aplicando importâncias meno-
res, com cifras de R$ 498,29 
e R$ 620,34 por habitante, 
respectivamente. “Com isso, 
nota-se a necessidade de for-
talecer políticas que diminuam 
as desigualdades regionais em 
relação aos recursos públicos 
alocados em saúde”, explica a 
economista.
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PROMOÇÃO
AURORA

TE LEVA PRA
CURAÇAO!

Compre 2 espumantes Aurora, 
cadastre o cupom fiscal no site 

e concorra a 5 viagens com 
acompanhante para Curaçao.

Saiba mais sobre em 
sejogaemcuracao.com.br
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Por meio da escrita, grafologia é
usada para analisar personalidade

ão há dúvidas de que a escrita é uma das invenções mais decisivas 
para a humanidade. Ela está presente em nosso cotidiano na lista 
de compra, cartas (prática cada vez mais rara), no trabalho, escola, 
diários, etc. No entanto, o que poucos sabem é que a caligrafia diz 

muito sobre nós. Tanto que a grafologia é utilizada para analisar a persona-
lidade das pessoas a partir da forma como elas escrevem.

A especialista em grafologia Sandra Santos explica que se trata de uma 
ciência que traduz os aspectos da personalidade. “Escrever é um ato consciente 
e inconsciente, por isso, nossa caligrafia revela vários pontos sobre nós. Além 
disso, cada detalhe numa escrita traz relevância para a análise: tamanho, for-
ma, pressão, se é arredondada, quadrática, angulosa, curvilínea, grossa, etc”.

Sandra esclarece como a técnica funciona. “Trata-se de uma análise 
criteriosa de todos os traços e, a partir daí, cria-se um perfil grafológico da 
pessoa. Ela nos permite descobrir talentos potenciais e latentes e, com isso, 
trazer força de ação e identificação sobre a necessidade de ratificação e retifi-
cação. Isso é muito relevante pois, ao elaborar um perfil, teremos conclusões 
sobre nossa forma de agir”.

Geralmente, a técnica é usada por empresas para que haja maior 
assertividade na contratação e reengenharia dos funcionários. Ela 
também pode ser utilizada para a busca do autoconhecimento na 
orientação vocacional e profissional, identificação de profissionais 
latentes e manifestos para melhor fluidez da vida.

como funciona

A pessoa escreve um texto de 20 linhas utilizando uma caneta esfero-
gráfica em um papel sem pauta e assinatura. “Assim será elaborado o perfil 
grafológico e ela o recebe em uma gravação. A partir daí, se houver neces-
sidade de mudança comportamental, a pessoa vai decidir o que fazer para 
conseguir melhores resultados em sua vida”.

É o que pretende fazer a jornalista e empresária Deborah Ribeiro. Ela 
conta que conheceu a grafologia por meio do trabalho de Sandra. “Fiquei 
impactada com o retorno da análise, pois tudo fazia sentido de acordo com a 
minha personalidade. Descobri alguns pontos que preciso trabalhar no meu 
comportamento, além disso, a avaliação me ajudou a reafirmar coisas na 
minha vida e a olhar para o que eu ainda preciso evoluir”.

grafologia na prática

n

AvAliAção

Pressão inclinação Base união das letras:

muita:

Significa alta energia emo-
cional. A pessoa pode ser 
intensa, sensual e vigorosa.

Para a direita:

Pode indicar ansiedade e 
energia. A pessoa pode ser 
assertiva e confiante.

escrita para cima:

Representa bom humor e 
otimismo.

guirlandas:

Têm forma de xícaras e são 
abertas na parte de cima. 
Elas podem demonstrar for-
ça e ternura.

média:

Uma pessoa calma e cen-
trada que pode ter uma boa 
percepção ou memória.

Para a esquerda:

Pode indicar falta de vonta-
de ou desejo de esconder as 
emoções.

Para baixo:

Pode ser sinal de desânimo 
ou fadiga.

Arcadas:

As curvas viradas para baixo 
são mais lentas e mais dig-
nas, além de serem associa-
das a pessoas criativas.

leve:

Sinal de introversão ou de al-
guém que prefere situações 
de baixa energia.

vertical:

Pode significar que o escritor 
tem a capacidade de contro-
lar suas emoções.

Palavras que se movem 
para cima e para baixo:

Indica uma pessoa instável e 
insegura.

Fios:

O traço da caneta torna-se 
cada vez mais claro no final 
de uma palavra e, às vezes, é 
representado por pontos na 
página. Geralmente é um es-
tilo apressado e descuidado.

você sabia?

A grafologia começou a ser estudada na Itália 
pelo médico Camilo Baldi. Ele percebeu que o 
estado fisiológico de seus pacientes se refletia 
no formato da escrita. Porém, uma forma similar 
dessa análise era feita em confessionários da Es-
panha, no século XIV. Lá, o rabino Samuel Hangid 
avaliava o modo como os fiéis escreviam e lhes 
dava conselhos a partir disso.

outras observações também são usadas para a avaliação.
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Mais uma vez, o Colégio Batista 
Mineiro é destaque do Torneio Bra-
sil de Robótica (TBR). Vencedora da 
categoria Middle da etapa regional 
Triângulo Mineiro, a escola con-
quistou a classificação de quatro 
equipes para a fase nacional que 
será realizada em Guarulhos (SP) 
nos dias 7 e 8 de dezembro.

Com o objetivo de contribuir 
para a formação escolar e favorecer 
a inovação e o desenvolvimento 
tecnológico, o TBR é uma oportu-
nidade para os estudantes adqui-
rirem mais concentração, conheci-

mento técnico e raciocínio lógico. 
Além disso, o torneio desenvolve 
habilidades nos participantes como 
cooperação, disciplina, empatia, 
iniciativa, liderança, objetividade 
na argumentação, entre outras.

Esta não será a primeira vez 
que o Colégio Batista disputará a 
etapa final do torneio. Em 2018, 
a escola sediou a fase nacional, 
quando recebeu 78 equipes de 
todo o Brasil. Na ocasião, a institui-
ção garantiu o troféu de primeiro 
lugar na categoria High na premia-
ção “Organização e Método”. 

Referência no segmento e um 
dos pioneiros em Minas Gerais, o 
Colégio Batista Mineiro possui di-
versas conquistas na modalidade. 
Uma delas é o título de bicampeã 
brasileira da World Robotics Olym-
piad (WRO), competição de robó-
tica mais importante do mundo do 
segmento de educação. Devido ao 
título nacional na WRO, a escola 
já representou o Brasil duas vezes 
na etapa internacional dessa com-
petição, sendo a última delas em 
2018, quando enviou uma equipe 
para a Tailândia.

O prefeito de Belo Ho-
rizonte, Alexandre 
Kalil (PSD), acom-
panhado da primei-

ra-dama e coordenadora 
do Movimento Gentileza, 
Ana Laender, e do secretário 
municipal de Esportes e Lazer, 
Elberto Furtado, visitou a 
Praça Louis Braille, no bairro 
Saudade, que foi revitalizada. 

Após 10 meses de obras 
de requalificação, a Prefei-
tura de Belo Horizonte, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer, em 
parceria com o Movimento 
Gentileza, reabriu a Praça de 
Esportes Louis Braille, mais 
conhecida como Praça da 
Saudade.

“Falei que iria arrumar e 
está pronta, gostaria de agra-
decer aos parceiros, isso só 
foi feito graças às parcerias. 
Agora o que importa é fazer 
funcionar” afirmou Kalil.

O evento contou com 
a participação de 50 artis-
tas urbanos da cidade, que 
fizeram intervenções nos 
muros e pontos do interior 
da praça, dentro do projeto 
Mural Gentileza Saudade. 
Uma programação esportiva 

também ocupou as quadras 
durante todo o dia.

Principal equipamento 
público esportivo da região 
Leste, a praça oferecerá à 
comunidade três quadras 
poliesportivas (sendo uma 
coberta), um campo society, 
jardins, áreas de convivência e 
vestiários reformados. Foram 
realizadas melhorias também 
no sistema de iluminação, 
coreto, bancos e corrimões, 
além de serviços de poda e 
jardinagem. Além disso, novos 
portões foram instalados e 
uma unidade de monitora-
mento da Guarda Municipal 
também será implantada e 
contará com um sistema de 
monitoramento por câmeras. 

As melhorias integram 
duas ações complementares: 
o projeto Mural Gentileza 
Saudade, iniciativa de requa-
lificação urbana realizada pelo 
Movimento Gentileza, que 
contou com investimentos de 
R$ 150 mil, por meio de uma 
parceria com a fintech Zetra; 
e o Polo Regionalizado de 
Formação Esportiva, que teve 
R$ 580 mil investidos com re-
cursos próprios da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. 

“Mais uma vez movimen-
tamos importantes parceiros 
para transformar a paisagem 
de Belo Horizonte. A arte 
chega para valorizar ainda 
mais um trabalho coletivo de 
meses, para a revitalização 
de um equipamento tão im-
portante para os moradores 
e para a cidade”, afirma Ana.

Atualmente, 250 alunos 
frequentam, de segunda a 
sexta-feira, aulas de cinco mo-
dalidades esportivas (futsal, 
basquete, handebol, judô e 
ginástica rítmica), como par-
te do Polo Regionalizado de 
Formação Esportiva – projeto 
desenvolvido em parceria entre 
a Prefeitura de Belo Horizonte 
e a Organização da Sociedade 
Civil (OSC) Instituto Trilhar. 

“A revitalização se deu por 
meio da reforma da estrutura 
interna e do cuidado ao entre-
gar um espaço visualmente 
convidativo, seguro, arbori-
zado e repleto de atividades 
esportivas. O Movimento Gen-
tileza foi um grande parceiro, 
pois mobilizou todos os esfor-
ços possíveis para realizarmos 
a melhor entrega”, finaliza 
o secretário Municipal de 
Esportes e Lazer.

mineiraria casa da gastronomia
valoriza sabores do estado

Garanta logo seu lugar, pois os cursos têm vagas limitadas. 
Inscrições pelo site do Sympla: www.sympla.com.br. 

Mais informações pelo site da Mineiraria: www.minieraria.com.br
Redes sociais: Instagram: @mineirariaoficial – Facebook: @mineiraria

C riada para fortalecer o 
setor gastronômico do 
estado mineiro e incenti-
var a expansão da cadeia 

produtiva, a Mineiraria Casa da 
Gastronomia, instalada no Centro 
Cultural Presidente Itamar Franco, 
no Barro Preto, Centro-Sul de BH, 
promove e valoriza a cultura, as tra-
dições, os produtos, as tendências 
e os profissionais da gastronomia 
mineira. 

Com estilo arquitetônico, que 
busca a inovação a partir da mis-
tura de elementos estruturais e 
decorativos de vários períodos 
históricos de Belo Horizonte, a 
Mineiraria está preparada para 
receber eventos de diversos tama-
nhos e diferentes formatos. 

Para exaltar o que há de me-
lhor na cozinha mineira, em suas 
misturas de temperos e riqueza de 
ingredientes, a Casa da Gastrono-
mia reúne um time de profissionais 
renomados, em uma agenda de 
atividades, com cursos, treina-
mentos, palestras, degustações e 
jantares.   

Para a diretora de Negócios e 
MKT da Mineiraria, Márcia Ribeiro 
os eventos fortalecem a identida-
de mineira, além de possibilitar 
o desenvolvimento da economia 
criativa do estado. “A Mineiraria é 
um ambiente pensado para pro-
mover os produtos, os processos, 
os profissionais e as melhores prá-
ticas de toda cadeia produtiva da 
gastronomia de Minas”, destaca. 

eventos

Com uma agenda de dar água 
na boca, a programação traz diver-
sas e deliciosas atrações.  “Tempos 
de Figo”, com Mariana Correa, dia 
7 de dezembro, sábado, das 9h 
às 13h. Mariana é formada em 
gastronomia pela Estácio de Sá, 
com diploma na renomada escola 
de culinária da França, Le Cordon 
Bleu, e vencedora do concurso “De-
sign moi un éclair de génie”, com 
sua criação “éclair de caipirinha”, 
promovido pelo chef Christophe 
Adam, em Paris, da pâtisserie 
“L’éclair de Génie”. 

Em seu curso, ela oferece uma 
aula dedicada à sazonalidade e às 
possibilidades que a confeitaria traz. 

“Tempos de Figo” trabalha a fruta, 
que tem tudo a ver com o Natal 
brasileiro, como ingrediente principal 
em três sobremesas diferentes: torta, 
bolo e uma sobremesa empratada.

“Ceia de Fim de Ano”, com Agnes 
Farkasvolgyi, dia 9 de dezembro, 
segunda-feira, das 19h às 22h30. Só-
cia do bufê Bouquet Garni e chef do 
Ag Bistrô, no Grande Hotel Ronaldo 
Fraga, Agnes Farkasvolgyi mostra o 
preparo de uma ceia, com uma cozi-
nha prática e criativa com elementos 
da cozinha cotidiana, permeada pela 
estética e postura artística.

“Beabá do Azeite Mineiro”, com 
Ana Beloto, dia 10 de dezembro, 
terça-feira, das 19h às 21h30. Apai-
xonada pela cultura dos azeites de 
oliva, Ana Beloto, sommelière de 

azeites, especializada na renomada 
Ifapa e pela Dcoop, na Espanha, e na 
Universidade Federal de Química do 
Uruguai, coleciona 18 prêmios nacio-
nais e internacionais, promovendo a 
cultura do azeite de oliva no Brasil. 
No curso, Ana fala sobre os azeites 
produzidos em Minas, curiosidades 
e mitos, em uma degustação servida 
com espumantes. 

“Beabá do Queijo Mineiro”, com 
Eduardo Girão, dia 11 de dezembro, 

quarta-feira, das 19h30 às 21h30. 
Jornalista gastronômico especiali-
zado em queijos, Eduardo aborda o 
vasto panorama dos queijos produ-
zidos no estado. Na degustação co-
mentada, ensina como reconhecer a 
qualidade de um produto e os prin-
cípios da harmonização. Apresenta 
as principais regiões produtoras, a 
forma ideal de degustação do queijo, 
técnicas de produção e maturação, 
mofos e tipos de leite.

Equipes do Colégio Batista Mineiro 
participam de Torneio em Guarulhos

Escola venceu a etapa regional do torneio e competiu com equipes de todo país

Praça da saudade é reinaugurada pela
Prefeitura de BH e movimento gentileza

Kalil esteve presente na revitalização da praça
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leíse costa

A últ ima edição de 
2019 do “Bem Co-
mum Bairros” foi 
e n ce r ra d a  n e s te 

sábado, 30, repleta de ações 
gratuitas como serviços de 
saúde, cuidados pessoais, 
massagem, orientações sobre 
direitos do consumidor, lazer 
e diversas atrações culturais, 
além de distribuição de mudas 
de plantas. 

O evento aconteceu na 
Escola Municipal (E.M.) “Pro-
fessor Augusto Gotardelo”, no 
bairro Caiçaras. Durante toda 
a semana, o prefeito Antônio 
Almas (PSDB) atendeu mora-
dores, professores e alunos, 
além de realizar suas ativida-
des administrativas.

Para o prefeito, “o encer-
ramento é um momento de 
festa para a comunidade. Du-
rante uma semana, visitamos 
equipamentos públicos da 
região, verificando os proble-
mas, conversando abertamente 
com a comunidade, dizendo a 
verdade, esclarecendo onde 
podemos atuar de imediato, 
e agora é a hora de a gente, 
a partir dessa convivência que 
tivemos, partilhar a alegria, ce-
lebrando com ações gratuitas, 
música e dança”.

O projeto, promovido pela 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 
por meio da Secretaria de Co-
municação Pública (Secom), 
conta com novo formato desde 
agosto de 2018, com objetivo de 

estar mais presente na comuni-
dade. Valmir José de Oliveira, 
morador há mais de 15 anos 
do bairro Caiçaras, disse que “o 
projeto é benéfico para a região. 
Traz cultura e conhecimento e 
divulga nosso bairro. Tinha que 
ter evento toda semana”.

O gerente do Departamento 
de Mobilização Comunitária 
(Dmoc) da PJF, Marcos Jun-
queira, afirma que o projeto 
é sucesso absoluto na cidade. 
“No bairro que nos abriga são 
promovidas diversas oficinas 
com os alunos da escola e ofe-
recidos serviços. A comunidade 
nos abraça e participa conosco. É 
isso que a gente quer: aproximar 
o poder público cada vez mais da 
comunidade”, finalizou.

No dia 13 de dezembro 
acontece o Seminário de 
Direitos Humanos, que 

contará com a palestra magna 
da Excelentíssima Sra. ministra 
do Supremo Tribunal Federal 

Cármen Lúcia, que falará sobre 
“Direitos Humanos: desafios 
para o século XXI”. 

O seminário será realizado 
a partir das 8h, no Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae). 
A programação conta também 
com 4 mesas temáticas e a 
participação de grandes profis-
sionais. Confira a programação 
completa abaixo.

Mais da metade dos belo-horizontinos
compra produtos piratas e se frustra

pesar de 93,5% dos belo-
-horizontinos concordarem 
que a pirataria prejudica 
o fabricante ou o artista 
e que o uso de produtos 

piratas pode causar alguma consequência 
negativa (92,7%), além de alimentar a 
sonegação de impostos (91,2%), mais da 
metade da população da capital (61,8%) 
admite adquirir mercadorias ilegais. É 
o que aponta pesquisa realizada pela 
Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Minas Gerais 
(Fecomércio MG).

Os preços mais baixos continuam 
sendo o principal atrativo, conforme justi-
ficam 84,3% dos entrevistados. “Ao longo 
dos anos, a população tem recorrido à 
pirataria com a justificativa de alternativa 
mais barata para presentear ou para con-
sumo próprio de determinados produtos. 
Como consequência, as famílias têm 
recorrido a itens cujos valores são mais 
baixos, mas possuem origem incerta”, ex-
plica o economista-chefe da Federação, 
Guilherme Almeida. A taxa de decepção 
com os produtos adquiridos também é 
alta, a grande maioria dos consumidores 
(64,3%) alega ter se frustrado com a 
compra de algum item ilegal. 

Segundo o levantamento, a prática é 
recorrente, já que 31,9% afirmaram ter con-
sumido algum produto pirata nos últimos 
12 meses. “Observamos a manutenção 

dessa tendência no comportamento do 
consumidor, se compararmos com 2018, 
no qual 31,3% afirmaram ter comprado 
produtos piratas. Precisamos acompanhar 
se essa trajetória se repetirá nos próximos 
anos para confirmar a queda efetiva do 
consumo de pirataria”, analisa Almeida.

Ainda segundo os dados, mais da 
metade dos consumidores considera a 
pirataria como uma causa do desemprego 
(68,3%). Porém, vale ressaltar que, ao 
mesmo tempo que a pirataria resulta em 
desemprego, ela também é uma resposta 
à falta de oportunidade no mercado for-
mal e de um poder aquisitivo diminuído. 
“Esse é o principal motivo apontado pelos 
consumidores na busca por pirataria: a 
diferença de preços. Quando pegamos um 
produto original, a depender do segmen-
to, e comparamos com um pirata, a dife-
rença é superior a 50%”, afirma Almeida. 

O economista acrescenta que com 
uma recuperação econômica lenta e o 
desemprego bastante elevado, o orçamento 
familiar fica comprometido. “As famílias es-
tão buscando otimizar o consumo e, como 
forma de adquirir determinados produtos, 
acabam recorrendo a pirataria. Mas, não 
podemos esquecer que isso é ilegal”. Quem 
compra produtos piratas pode responder 
por receptação e infração prevista no artigo 
180 do Código Penal. A punição máxima é 
de um ano de prisão em regime aberto ou 
semiaberto. Mas, tramita na Câmara dos 
Deputados, um projeto (PL333/99) que 
propõe pena de 4 anos de prisão em regime 
fechado para os condenados pelo crime.

Dos produtos mais vendidos no 
mercado ilegal, CDs e DVDs estão no 
topo da lista de preferências, sendo 
os escolhidos por 67,4% dos entre-
vistados. Na sequência, aparecem 

eletrônicos (23,6%); relógios (7,3%); 
bolsas, mochilas, roupas e outros 
(6,2%); calçados (5,6%); óculos, 
brinquedos e cigarros (4,5%). 

Adquirir artigos piratas fez parte, 
principalmente, do cotidiano dos 
homens (44,4%) e dos jovens de 
16 a 24 anos (46,9%) nos últimos 

12 meses. Por regiões, o maior con-
sumo ocorreu entre os moradores 
das regiões de Venda Nova (40,7%), 
Barreiro (40,0%), Noroeste (38,5%), 
Pampulha (38,1%), Leste (36,6%), 
Nordeste (33,3%), Norte (25,0%), 
Oeste (20,6%) e Centro-Sul (17,9%) 
da capital.

Quem e o quê compram
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“Bem Comum Bairros”
encerra atividades em JF
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ministra do stF participará
de seminário em nova lima

Programação:

8h. credenciamento
8h30 às 9h. Coffee break: apresentação voz e violão de Jayne
9h. Abertura oficial
9h30. Palestra magna • “Direitos Humanos: desafios para o século XXI”
Palestrante: Excelentíssima Sra. ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia 

mesa temática i • Ninguém pode retirar qualquer um dos direitos humanos de um indivíduo
Palestrante: Dr. Gustavo Dayrell - defensor público
Mediador: Carlos Eduardo Leite - presidente da OAB / Nova Lima

mesa temática ii • Direito à Segurança Social
Palestrante: Katia Ferraz - coordenadora da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva
Mediadora: Viviane Coelho Moreira - diretora de Políticas para Mulheres do Município de Belo 
Horizonte

mesa temática iii • Direito a liberdade sem nenhuma discriminação
Palestrante: Walkiria La Roche
Mediadora: Janaína Perez / diretora do Departamento de Direitos da Cidadania

mesa temática iv • Direito à liberdade de religião, consciência e pensamento
Palestrante: Dra. Ana Gabriela Piantamar - advogada e professora universitária
Mediadora: Soraya Roberta Pereira - advogada com atuação
em Direitos Humanos e Direito Anti-discriminatório

ministra cármen lúcia
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

regulAriZAção dA cAcHAçA mineirA

governAdor destAcA o turismo

O governo de Minas, por meio 
da Secretaria de Estado de Agri-
cultrua e Abastecimento (Seapa), 
realiza políticas públicas para in-
centivar os produtores de cachaça 
a regularizarem suas produções e 
conscientizar a população quanto 
ao consumo de bebidas com registro 
sanitário, iniciativas que contribuem 
para o desenvolvimento do setor. 

Um dos objetivos principais é evitar 
a sonegação fiscal, já que existem 
muitos alambiques clandestinos que 
comercializam cachaças de quali-
dade duvidosa, o que causa riscos 
à saúde daqueles que apreciam 
a bebida. Minas Gerais é o maior 
produtor de cachaça artesanal do 
país, com 200 milhões de litros por 
ano (50% da produção nacional). 

No estado, a atividade é respon-
sável pela geração de mais de 100 
mil empregos diretos e cerca de 
300 mil indiretos. As exportações 
mineiras de cachaça geraram, em 
2018, receita de aproximadamente 
US$ 700 mil, segundo dados do 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC).

Fonte: Agência Minas

Durante a Semana Nacional do 
Turismo, realizada recentemente na 
capital, o governador Romeu Zema 
(Novo) falou sobre a vocação de Minas 
na área do turismo, principalmente 
na gastronomia, e destacou a impor-
tância do setor que movimenta mais 
de 50 atividades, emprega direta e 
indiretamente 7 milhões de brasileiros 
e representa 8,1% da economia na-

cional. Além disso, ele citou algumas 
das atrações turísticas mineiras e 
falou da forte atuação da Secretaria 
de Estado de Cultura e Turismo, que 
tem se esforçado para divulgar Minas 
e atrair cada vez mais visitantes. O 
governador fez ainda uma sugestão 
ao ministro Marcelo Álvaro Antônio, 
presente ao evento, ao defender a 
implantação, em todo o país, de uma 

ficha digital do Instituto Brasileiro de 
Turismo (Embratur) para desburocra-
tizar a estadia de visitantes nos hotéis 
brasileiros. Na sua opinião deveria 
implantar uma ficha digital com os 
dados dos visitantes, pois toda vez que 
a pessoa está em um hotel tem que 
preencher a mesma ficha. É um caso 
para ser discutido entre autoridades 
e empresários do setor hoteleiro.

museu da imagem e do som. Já imaginou 
ver imagens em vídeo de Belo Horizonte da década 
de 1910? E a construção do obelisco da Praça Sete, 
na década de 1920? Como era a capital mineira 
nos primeiros anos de existência dela? Como era o 
trânsito? Como as pessoas se vestiam e circulavam 
pela cidade? Tudo isso pode ser visto consultando o 
acervo fílmico do Museu da Imagem e do Som de 
Belo Horizonte – MIS. Mantida pela Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH), a instituição é responsável por um 
dos principais acervos audiovisuais do país, com mais 
de 90 mil itens mantidos em reservas climatizadas e 
com monitoramento 24 horas. Vale a pena fazer uma 
visita. Ele fica na Av. Álvares Cabral, 560 – Centro. 

60% dos mineiros têm apenas o ensino 
fundamental. Dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulga-
da, recentemente, pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), mostram que apenas 
60% dos mineiros conseguiram concluir o ensino 
fundamental, que engloba do 1º ao 9º ano. Isso 
mostra a dificuldade de se cumprir a meta de, até 
2024, fazer com que todas as pessoas tenham 
passado pelo menos 12 anos da vida na escola. 
A pesquisa revela ainda que a única faixa em 
que houve incremento de alunos nos últimos 3 
anos foi no ensino superior. Atualmente, 15% dos 
mineiros possuem diploma universitário.

c A n A l   A B e r t o

Atividades do programa “Alô, saúde” são 
inauguradas pela Prefeitura de uberlândia

Lançado em outubro pela Pre-
feitura de Uberlândia, o programa 
“Alô, Saúde” foi criado para mini-
mizar a quantidade de faltas regis-
tras nas consultas e exames agen-
dados pela Secretaria Municipal 
de Saúde. A solenidade do início 
das atividades aconteceu no dia 3, 
com a presença do prefeito Odelmo 
Leão (PP) e de representantes da 
empresa Callink, responsável por 
gerenciar as operações. 

Para o prefeito, o “Alô, Saúde” 
é um programa pioneiro que vai 
beneficiar a população no agen-
damento das suas consultas. “O 
número de faltas é impressionante 
quando pensamos que são mais 
de 20 mil pessoas que não com-
parecem às consultas ou exames 
agendados. Com a ajuda de uma 
equipe especializada, estamos 
garantindo que aquela vaga dis-
ponível seja preenchida de forma 
rápida”, destacou.

O programa “Alô, Uberlândia” 
consiste em um serviço de call 
center que fará a confirmação dos 
agendamentos. O paciente com 
consulta e/ou exame agendado 
pela Central de Regulação receberá 
uma ligação dos profissionais para 
confirmar a presença. Em caso 

de desistência, a regulação será 
notificada pelo call center para 
disponibilizar a vaga para outro 
paciente que aguarda atendimen-
to, garantindo mais agilidade ao 
serviço público de saúde na cida-
de, conforme explicou a diretora 
da Central de Regulação, Soraya 
Calixto.

 “Os agendamentos são feitos 
pelo sistema conforme a classifica-
ção dos pacientes e disponibilidade 
de vagas. Com o serviço, além da 
agilidade no processo ao confirmar 
a presença dos pacientes, vamos 
também atualizar nosso cadastro 
de todos que fazem uso do serviço 
público”, acrescenta.

O gerenciamento e a administra-
ção das operações serão feitos pela 
Callink e Organização Social Missão 
Sal da Terra. Com uma equipe 
especializada na condução do aten-
dimento, as chamadas serão reali-
zadas de segunda a sexta-feira, das 
8h às 22h, e aos sábados, das 10h 
às 13h, de acordo com o gerente de 
operações, Lucio Antonio de Sousa.

“São 14 pessoas que foram trei-
nadas para atender a população de 
Uberlândia em diversos horários. 
Tenho certeza que a equipe desenvol-
verá um trabalho de qualidade, pois 
estão orgulhosos em saber que estão 
prestando um serviço para a popula-
ção da nossa comunidade”, finaliza.

odelmo leão: “É um programa pioneiro que vai beneficiar a população”
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Alex de Freitas acompanha andamento
de melhorias em bairro de Contagem

O prefeito de Contagem, Alex 
de Freitas, acompanhado por sua 
equipe técnica, vistoriou obras 
na regional Nacional onde estão 
sendo executadas intervenções do 
programa “Obra na rua. É rápida, 
é sua”.

Durante a vistoria, ele de-
monstrou satisfação ao ver o 
avanço do programa, que já con-
templou vários bairros e vilas de 
Contagem e segue beneficiando 
moradores, sobretudo, aqueles 
das áreas mais carentes, com 
intervenções de saneamento, 
pavimentação, limpeza urbana, 
mobilidade e iluminação, realiza-
das em curto e médio prazo.

“As intervenções aqui estão a 
todo vapor. Fico contente em ver 
o impacto positivo que consegui-
remos gerar quando estiverem 
finalizadas. As mudanças vão pro-
porcionar mais qualidade de vida, 
promoção da saúde e acessibilidade 
para todos. Agora, estou ansioso 
para inaugurá-las”, afirmou.

O morador Valter Martins con-
tou que há anos são reivindicadas 
melhorias para na região, mas 
somente agora a situação está 
sendo resolvida. “Em todo canto 
da regional é possível obras. Tenho 
que ressaltar também que a saúde 
melhorou bastante. Podemos sen-
tir os benefícios no nosso cotidiano. 

Estamos satisfeitos em ver o em-
penho da gestão para trazer mais 
qualidade de vida e segurança aos 
moradores”, destacou.

O prefeito acompanhou o 
andamento das obras de pavimen-
tação da Avenida Campina Grande; 
contenção da Avenida Nacional; 
desassoreamento do córrego; e de 
contenção em encosta e drenagem 
pluvial em área de risco próximo ao 
muro de divisa da Escola Municipal 
Walter Fausto do Amaral. Além 
dessas intervenções, estão sendo 
feitas também a urbanização do 
beco Z e adjacências no bairro 
Confisco e a ponte de travessia na 
Vila Sapolândia.
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https://www.facebook.com/lais.silva.98096721?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCDsLj0-0Gok4UShSJI3M9FbNFlTaaj4vpoI2p5I8TPTynLw9iBl4ZZoGAkiG9UIlgNvKn3cFUkn1tu&fref=mentions
https://www.facebook.com/wallacefilipe.guedes?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDlXrNmpBadlE0AkW0mPWS4qu7CyYcCjtpLrd8VckgMgxy2TtVv1ykGI72sOO-hjEtjuGBcCYQTXKRV&fref=mentions
https://www.facebook.com/wallacefilipe.guedes?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDlXrNmpBadlE0AkW0mPWS4qu7CyYcCjtpLrd8VckgMgxy2TtVv1ykGI72sOO-hjEtjuGBcCYQTXKRV&fref=mentions
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Flamengo, o legítimo campeão!

Nos dias 10, 11 e 12 de dezem-
bro, das 9h às 20h, o Minas Tênis 
Clube promove mais uma edição 
da tradicional Feira de Natal Minas 
Tênis Solidário, no Salão de Festas 
do Centro de Facilidades (CF6), na 
Unidade I (Rua da Bahia, 2244, 
esquina de Rua Tomé de Souza – 
Lourdes). 

São 92 expositores participan-
tes, oferecendo diferentes opções 
de produtos em artesanato, joias, 
semijoias, artigos de decoração, 
cama, mesa e banho, para todos os 
gostos e faixas etárias. A entrada é 
gratuita para o público em geral.

A edição 2019 da Feira de Natal 
Minas Tênis Solidário terá renda 
total do aluguel dos espaços rever-
tida para o Programa Minas Tênis 

Solidário, que atende a 53 insti-
tuições cadastradas, entre asilos, 
escolas e hospitais. O programa 
socioambiental do clube também 
promove momentos de interação 
entre voluntários minastenistas, 
atletas e assistidos, que doam 
seu tempo, alimentos, e materiais 
esportivos, em ações dentro e fora 
do Minas. 

Mais abrangente e com 85 
instituições cadastradas, o Mi-
nas Tênis Solidário visa convidar 
associados e colaboradores a 
disponibilizarem seu tempo, habi-
lidades e/ou serviço para amparar 
a quem precisa. Os minastenistas 
interessados em fazer doações em 
dinheiro têm o recolhimento feito 
por meio do boleto do condomínio 

do clube. Para participar do Minas 
Tênis Solidário, entre em contato 
pelo telefone: (31) 3516-2090. 

Minas Tênis promove
Feira de Natal Solidário

Evento terá ação entre voluntários e atletas que vão doar tempo, alimentos e materiais esportivos

serviço:

data:
27, 28 e 29 de novembro

Horários:
27/11 de 11 às 20h.
28 e 29/11 de 9h às 20h

local:
Rua Bahia, 2244
Lourdes – Minas I
Entrada gratuita
Evento aberto ao público
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uso indiscriminado de suplementos
pode ser prejudicial à saúde

Quem frequenta academia já 
viu a cena: uma pessoa to-
mando suplementos antes 
ou até durante a prática de 

atividades físicas. E esse hábito está 
cada vez mais comum, tanto que as 
lojas que vendem esses produtos 
estão se disseminando e, inclusive, 
em algumas academias. Mas será 
que há risco em consumir esse tipo 
de substância? 

A nutróloga Gisele Werneck 
explica que os suplementos podem 
ser úteis, desde que bem indicados e 
nas doses certas para cada indivíduo. 
“Por outro lado, o uso indiscriminado 
não oferece benefícios e pode trazer 
prejuízos para saúde e para o bolso”.   

Além do ganho de peso, outras 
complicações podem aparecer no 
futuro. “O maior problema são os pré-
-treinos que têm como base a cafeína 
ou efedrina, pois eles podem ser o ga-
tilho para uma arritmia cardíaca e cau-
sar problemas psíquicos”, acrescenta.  

Uma das pessoas que já sofreu 
com os suplementos pré-treino é 
Luiz Antônio Gomes, 30. Ele conta 
que foi influenciado a tomar por 
um amigo. “Estava malhando há 
6 meses e ainda não tinha notado 
um resultado tão significativo 
como esperava. Aí veio esse cara 
e me apresentou um termogênico 
que ele estava tomando”. 

Gomes relata que tomou esse 
pré-treino e, no momento, não 
sentiu nada, porém começou a 
passar mal depois de 3 horas após 
a atividade. “Fui parar no hospital. 
Estava com palpitações no coração 
e falta de ar. Tive que tomar soro 
na veia e fiquei o resto da tarde de 
repouso. Foi um susto, mas nunca 
mais tomei nada parecido”. 

como funcionam os suplementos 
Gisele explica que a principal 

função dos suplementos é otimizar 
a performance, garantindo que 
haja produção de energia de ma-

neira duradoura e que os músculos 
tenham um bom desempenho do 
início ao fim da atividade física. 
“Eles são compostos por carboi-
dratos de baixo índice glicêmico, 
que fornecem energia de forma 
mais duradoura, como é o caso da 
palatinose e do amido de milho”. 

Além disso, os suplementos 
atuam na formação da ribose, que 
estimula a produção de ATP (mo-
lécula fonte da energia humana); 
e creatina, composto de aminoáci-
dos que aumenta a força do atleta. 
“Eles facilitam a absorção pelo 
trato gastrointestinal e têm doses 
mais assertivas que os alimentos 
comuns”. 

A especialista afirma também 
que é possível obter resultados 
similares com a ingestão de ali-
mentos, porém é um processo mais 
difícil e demorado. “Alimentos ricos 
em carboidratos com baixo índice 
glicêmico, como batata doce, 
grãos integrais, banana com um 
pouco de aveia, são ótimos para 
esse fim”.

Para finalizar, a nutróloga 
diz que, antes de começar a 
consumir qualquer suplemento, 
deve-se procurar um profissional 
capacitado. “Ele vai te ajudar a 
escolher o produto certo para o 
seu tipo de organismo e atividade, 
preservando sua saúde e também 
o seu bolso, pois esse tipo de pro-
duto é caro”.

 Whey protein: é um produto derivado da proteína do 
soro do leite. Ele tem rápida absorção e auxilia na formação de 
músculos e ossos;

 BcAA: combina três aminoácidos que formam as proteínas 
musculares; 

 creatina: é o produto da transformação de aminoácidos 
e ajuda a reter água nas células. Após isso, elas aumentam de 
tamanho e geram energia extra;

 cafeína: substância estimulante do café e que auxilia na 
resistência e  desempenho em exercícios intensos.

conheça os suplementos mais usados atualmente:

É possível obter resultados
similares com a ingestão de

alimentos, porém é um
processo mais difícil e demorado
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O ano de 2019 ficará para 
a história do futebol brasileiro. 
No fim de novembro, o Clube de 
Regatas do Flamengo sagrou-se 
bicampeão da Copa Libertadores 
da América e conquistou o seu 
sétimo título do Campeonato 
Brasileiro. Detalhe: ambas as 
conquistas em 24 horas. Um 
feito apenas do Santos de Pelé, 
em 1963. 

E o Flamengo não para de 
superar recordes. Na competição 
nacional, o time da Gávea está 
sem perder há 23 jogos e lidera 
o campeonato com 16 pontos 
de diferença para o segundo 
colocado, sagrando-se campeão 
com quatro rodadas de ante-
cedência. E ainda pode chegar 
à maior pontuação na era do 
Campeonato Brasileiro de pontos 
corridos. Soma-se a esse sucesso 
a simbiose com a torcida do clu-
be, disparada a dona da melhor 
média de público, com 51.925 
pagantes por jogo. A conquista 
de 2019 se junta ao rol de 1980, 
1982, 1983, 1987 (Copa União), 
1992 e 2009.

A torcida rubro-negra não 
cansa de comemorar. Diego 
Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, 
Pablo Marí, Filipe Luís, Arão, Ger-

son, Everton Ribeiro, Arrascaeta, 
Bruno Henrique e Gabriel. Os 11 
titulares do comandante Jorge 
Jesus marcaram o nome na 
história do Flamengo com uma 
campanha irretocável. Destaque 
também para os coadjuvantes 
de luxo: Diego, Vitinho, Cuellar 
e Reinier foram tão importantes 
quanto os 11 iniciais em algum 
momento da temporada. 

Futebol intenso, envolven-
te, ofensivo, com variações de 
jogadas, verticalidade e forte 
marcação sem dar espaço para 
o adversário. Seguramente, 
essas serão as principais marcas 
desse time histórico, que aliou o 
poder financeiro ao casamento 
perfeito entre o forte elenco com 
a experiência e competência do 
técnico Jorge Jesus.

Esse sucesso do Flamengo 
não apareceu da noite para o 
dia. O clube abraçou um projeto 
de reestruturação desde 2012 
para retornar ao topo do Brasil 
e reconquistar a América. O que 
se observou no time, nos últimos 
tempos, foi o que vem faltando 
na maioria dos clubes do Brasil. 
Planejamento, dedicação, foco 
e persistência. O clube modi-
ficou sua estrutura financeira, 

equilibrou as contas para fazer 
contratações pontuais e montar 
um elenco forte para disputar 
as competições. Teve muita 
persistência, pois os títulos não 
vieram em curto prazo. A torcida 
chegou a ficar apreensiva em 
alguns momentos e temendo 
pelo roteiro repetido em anos 
anteriores. O rótulo de “time do 
cheirinho” era um pesadelo para 
o torcedor. Mas, o Mengão não 
desistiu. Acreditou no projeto 
ambicioso e teve paciência para 
colher bons frutos. A dedicação 
foi outro ponto forte. Com a 
contratação de Jorge Jesus, o 
Flamengo passou a ter outro 
tipo de metodologia de trabalho. 
Um treinador intenso e estu-
dioso. E, acima de tudo, cheio 
de coragem. Não ficou como a 
maioria dos técnicos brasileiros 
poupando jogadores. Colocou 
força máxima em campo por 
diversas vezes, disputando com-
petições simultaneamente. As 
boas atuações deram confiança 
à equipe e os resultados foram 
aparecendo naturalmente. 

Por fim, a equipe rubro-ne-
gra, a meu ver, manteve o foco 
na conquista de seus objetivos. 
A expectativa por resultados 
positivos foi usada como fator 
motivador. Incrível como mesmo 
nos momentos de dificuldade 
(como na final da Libertadores), 
a equipe se manteve focada, 
determinada e com forte poder 
de reação diante de adversários 
difíceis de serem batidos. 

Essa foi a receita de sucesso 
para um Flamengo vencedor, 
que servirá de modelo para as 
demais equipes do Brasil. Sem 
planejamento, foco, dedicação e 
persistência, o sonho de grandes 
conquistas fica cada vez mais 
distante. 

Parabéns ao Clube de Re-
gatas do Flamengo! Legítimo 
campeão brasileiro e o novo rei 
da América!
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