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umA BrincAdeirA de r$ 7,5 BilhÕes

A tradicional 
brincadeira 
natalina, po-
pularmente 

conhecida como amigo 
oculto, passou a ser 
sinônimo de bons ne-
gócios no Brasil. A tro-
ca de presentes entre 
amigos e familiares, 
neste fim de ano, pode 
injetar até R$ 7,5 bi-
lhões na economia, 
segundo levantamento 
da CNDL e do SPC Brasil. 
Cerca de 66,3 milhões 
de pessoas participam 
de ao menos um tipo 
de amigo secreto. As 
principais motivações 
que levam os brasileiros 
a entrarem na brin-
cadeira são o fato de 
gostarem desse tipo 
de celebração (59%) e 
considerarem uma boa 
maneira de economizar 
com presentes (36%).

economiA – PáginA 5
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Em Minas, apenas 16% das
pessoas fazem algum tipo 

de trabalho voluntário
Apesar de 87% dos mineiros saberem da importância do 

trabalho voluntário para a sociedade, e 77% acreditarem 
que doar seu tempo a uma organização social faz de si uma 
pessoa melhor, apenas 16%, de fato, praticam a ação no 
estado. Para a psicóloga Ellen Senra, o serviço pode ser 
engrandecedor. “Boas ações revelam o que temos dentro 
de nós mesmos. De alguma maneira, esse tipo de doação 
gera bem-estar”.

Mesmo popular, candidatura 
de Tramonte à PBH é incerta

Recentemente, o deputado Mauro Tramonte (PRB), mais 
votado de Minas, transferiu seu título eleitoral de Poços de 
Caldas para Belo Horizonte. A partir de então, a imprensa 
passou a especular sobre sua possível participação na dis-
puta à Prefeitura de BH no ano que vem. Essa possibilidade 
ficou mais nítida, após uma recente pesquisa da CDL/BH, 
na qual ele aparece com 24% da preferência dos eleitores, 
contra 36% do atual prefeito Alexandre Kalil (PSD). Mas, a 
candidatura de Tramonte vai depender do seu partido, o 
Republicanos, que, em Minas, é controlado pelo influente 
deputado federal Gilberto Abramo. 

Câncer de pele
acomete 180 mil

pessoas anualmente
O câncer de pele é o mais comum no Brasil e 

acomete, segundo dados do Inca, 180 mil novas 
pessoas por ano. Isso significa que, a cada 4 brasilei-
ros com câncer, um é diagnosticado com a doença. 
Mas, se descoberto em estágio inicial, a chance de 
cura é de 90%.

setor de aço fecha o
ano com queda de
8,2% na produção

O cenário de 2019 não foi positivo para o 
setor de aço brasileiro. O ano, que começou com 
a tragédia de Brumadinho - o que prejudicou o 
abastecimento do minério de ferro, terminou com 
o anúncio da cobrança de tarifas sobre a exporta-
ção do material para os EUA. Essas conturbações 
levaram a queda de 8,2% na produção de aço. 
Contudo, a expectativa para o próximo ano é de 
um crescimento de 5,3%.

Programa para conter corrupção
é lançado pela Prefeitura
de uberlândia 

Slackline coloca ribeirão das neves
na rota internacional do esporte
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Com a presença de autori-
dades do Judiciário, o prefeito 
de Uberlândia, Odelmo Leão 
(foto), assinou, na semana 
passada, três decretos com a 
finalidade de regulamentar 
novos programas de gover-
nança e anticorrupção, no 
âmbito municipal. O evento 
aconteceu no Dia Internacio-
nal Contra a Corrupção. 
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E D I T O R I A L

Setor de aço fecha ano com queda de 8,2%,
mas projeta crescimento de 5,3% em 2020

O ano, que começou otimis-
ta, terminou com um balde 
de água fria para o setor de 

aço brasileiro. “A economia frus-
trou as expectativas daqueles que 
tinham esperança que houvesse 
uma retomada mais vigorosa”, 
resumiu, em coletiva à imprensa, 

o presidente executivo do Institu-
to Aço Brasil (IABR), Marco Polo 
de Mello Lopes (foto). 

O segmento, que já não ia 
bem, foi surpreendido na reta 

final do segundo semestre. O 
instituto, que representa 32 usi-
nas, que empregam 108,4 mil 
pessoas e faturam R$ 99 bilhões 
por ano, declarou perplexidade 

com a declaração, via Twitter, do 
presidente americano Donald 
Trump de que iria elevar as ta-
rifas de exportação sobre o aço 
fabricado no Brasil.

como você avalia o ano de 
2019 para o setor de aço?

O ano começou com uma tragédia 
monumental que chocou o país com 
mortes que não poderiam ter acontecido 
e que trouxe, de imediato, um impacto 
grande na indústria de aço, o que acabou 
por comprometer, de uma forma diferente 
para cada empresa, o abastecimento de 
matéria-prima estratégica, que é o minério 
de ferro. Foi um ano difícil para o setor, com 
um mercado interno deprimido e o interna-
cional de cabeça para baixo, e também por-
que nós passamos a tratar com um governo 
novo. Os governos passados mudavam, 
mas a estrutura permanecia, seja no FHC, 
Lula ou Dilma, mas o governo Bolsonaro 
traz estruturas diferentes muito fortes. É só 
relembrar a fusão de quatro ministérios, 
do Planejamento, da Fazenda, da Indústria 
e Comércio e do Trabalho, e uma forma de 
atuar bastante distinta. Isso exigiu, por parte 
do setor, um trabalho de adaptação e de 
ocupação desses novos canais para tentar 
estabelecer essa interlocução fundamental. 

quais são os números do 
setor neste ano?

Os dados de 2019 são extremamente 
negativos, com a produção caindo 8,2%.  As 
vendas tiveram queda de -2,3%, -6,7% de 
exportações, crescimento de importações de 
2,1% e no consumo aparente -2,4%. Em linhas 
gerais, o primeiro semestre foi muito ruim, a 
economia frustrou as expectativas daqueles 
que tinham esperança que houvesse uma 
retomada mais vigorosa. Grande parte disso 
se deve a antecipação das paradas de manu-

tenção em função da tragédia de Brumadinho 
que criou um abastecimento bastante compli-
cado. Na época cunhei o termo “malabarismo 
logístico”, que foi o que permitiu que se 
continuasse a abastecer nossas usinas. Esse 
é o quadro que justificaria a queda de 8,2%. 

qual é o papel do setor para 
economia nacional?

O consumo de aço, desenvolvimento 
econômico e Produto Interno Bruto (PIB) são 
indissociáveis. Se olharmos os dados, eles 
comprovam o andamento da evolução da 
curva do PIB e do consumo aparente (parcela 
da produção industrial doméstica destinada ao 
mercado interno) para vermos que andam jun-
tos.  A estimativa é de que 89% dos movimentos 
do PIB podem ser explicados pelo movimento 
do consumo aparente de produtos siderúrgicos. 
A nossa percepção é que não existe país forte 
sem uma indústria de transformação forte e, 
dentro dela, está inserida a indústria de aço. Me 
arrisco a dizer que os governos mais recentes 
não priorizaram a indústria, apesar da impres-
cindibilidade do aço. O aço de forma visível, in-
visível, direta ou indireta está presente em tudo. 

qual o tamanho dessa indús-
tria hoje?

São 32 usinas com capacidade de 51,5 
milhões de toneladas de aço bruto por ano, 
produção de aço de 35 milhões de t/ano, 
mais de 108 mil empregos gerados pelo se-
tor, um dado extremamente importante para 
os tempos atuais é de que o setor investiu US$ 
26,6 bilhões de 2008 a 2018, ou seja, é um 
setor moderno. Isso sem receber nenhum 
benefício ou incentivo específico do governo.

qual era a situação do setor 
no passado?

De 2013 a 2018, no caso das vendas 
internas, houve uma queda de 22% e no 
consumo aparente, no mesmo período, 
declínio de 24,3%. Essas variações são 
importantes para lembrar que essa é uma 
base comprimida e o otimismo precisa 
ser contido, porque o baque foi grande e 
extremamente significativo. 

qual o perfil de consumo do 
setor?

A construção civil representa 34,1% do con-
sumo, o setor automotivo tem 22,1% de parti-
cipação, a parte de máquinas e equipamentos 
é de 20,9%. Esses três setores representam, 
hoje, abaixo de 80% dos consumidores, mas 
já foi de 80%. As quedas ocorridas na indústria 
como um todo, na indústria civil e automotiva 
foram de 28% cada, muito representativas. Já 
a previsão do consumo da construção civil esse 
ano prevê desvalorização de -0,7.

A capacidade de produção 
de aço mundial chega a 2,2 
mt para um consumo de 1,8 
mt. como o Brasil fica neste 
cenário mundial? 

Esse excesso de capacidade leva a 
uma guerra de mercado com práticas 
predatórias, turbulências e à escalada 
do protecionismo como estamos vendo. 
A começar pela China com excesso de 
capacidade de subsídio, após a cessão 
322 do Trump em maio de 2018. Em 
reação à decisão americana vem a sal-
vaguarda da União Europeia (UE) e, em 
seguida, o mundo todo se protegendo 
com suas salvaguardas. 

Outro fator, são as tarifas estabeleci-
das dentro do jogo dos países em defesas 
de seus mercados. A gente não fala muito, 
mas os EUA trabalham hoje com 25%, UE 
também 25% e a gente olha para nossa 
América do Sul e não tem nenhum tipo 
de defesa. No meio dessa confusão mo-
numental, temos uma China que diminui 
sua exportação para o resto do mundo 
em 9,1%, mas cresce 20% para o Brasil. A 
produção anual de aço no Brasil equivale 
a 15 dias de produção na China. Isso traz o 
exercício exacerbado de buscar acesso ao 
mercado e de defesa comercial. Ou seja, 
mundo conturbado, excesso de capacida-
de, práticas predatórias e no meio desse 
contexto todo vem a relação Brasil e EUA.   

como o setor de aço recebeu a 
declaração do presidente nor-
te-americano, donald trump?

A nossa reação foi de perplexidade. 
Primeiro, porque o posicionamento do 
Trump é desprovido de qualquer sentido 
técnico. A afirmativa de que o Brasil 
manipula seu câmbio não tem pé nem 
cabeça. Falar que o agricultor americano 
é prejudicado? A agricultura não tem 
nada a ver com o aço. Também não é 
verdade que o agricultor americano é 
prejudicado porque o governo brasileiro 
fez cessões, inclusive de cota de aumento 
de etanol para os EUA. Aquele tweet, por 
si só já que não está nada oficializado, 
causou um furacão nas negociações, 
que estão paradas devido ao grau de 
insegurança, num mercado que por si só 
já é complicado.

qual a expectativa para 
2020?

A solução não está lá fora porque o 
excedente permanece e tudo que falei 
antes de práticas predatórias, turbulências 
e guerra de mercado também vão perma-
necer sem alterações. Estamos estimando 
para 2020 um crescimento de 5,3% na 
produção, 34 bilhões de toneladas. Um 
aumento de 5,1% nas vendas internas e 
elevação de 5,2% no consumo aparente. 
Falamos de retomada em 2020, mas me 
refiro a economia, porque o setor continua 
com uma base comprimida. Mesmo com 
esse crescimento de 5,3%, verificamos 
que a capacidade instalada atinge 67%, 
mas para chegar a um resultado é preciso 
que esse percentual ficasse acima de 85%. 
Significa dizer que precisamos produzir 
mais 9,5 milhões de toneladas e isso leva 
a necessidade de exportar.

quem mais investe 
em saúde no sudeste

Montes Claros ficar em primeiro lugar na lista das cidades com maior 
investimento no segmento da saúde, em toda região Sudeste do Brasil, 
foi a notícia mais positiva deste fim de ano em Minas. 

Na compilação dos dados do anuário Multi Cidades – Finanças dos Muni-
cípios do Brasil, lançado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), constatou-se 
que Montes Claros está no topo do ranking entre 41 cidades. Nos últimos anos, 
o município mineiro foi o que mais apoiou os investimentos nesta área. Em 
2018, houve um crescimento de 105,6%, elevando-se de um montante de 
R$ 140,5 milhões em 2017, para R$ 288,8 milhões no ano seguinte. 

Os números citados foram validados também pela Secretaria Nacional do Te-
souro e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou seja, duas ins-
tituições nacionalmente conhecidas, o que eleva o orgulho de todos os mineiros. 

Ainda na região Sudeste, destacaram-se também os municípios 
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. 

No levantamento nacional relativo ao assunto, verificou-se ainda 
que a despesa com a saúde, em 2018, chegou a R$ 737,78 por habi-
tante no conjunto dos municípios brasileiros. A análise dos municípios 
agregados por região demonstra que a tendência do Centro-Oeste, 
do Sudeste e do Sul de apresentarem maior desembolso per capita 
permanece, com R$ 834,99, R$ 821,33 e R$ 819,02, respectivamente.

Em contrapartida, a situação é diferente no Norte e Nordeste, pois 
mesmo havendo um trabalho visando atender bem à população, as cifras 
indicaram uma média de R$ 498,29 e R$ 620,34 por habitante. Diante 
desses números, a economista e editora do anuário, Tânia Villela, reforça 
a necessidade de fortalecer políticas que diminuam as desigualdades 
regionais em relação aos recursos públicos alocados em saúde.  

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

Esse crescimento foi possível devido à expansão de 12,6% das recei-
tas para o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo dados do Portal da 
Transparência da Controladoria-Geral da União, em 2018, foram pagos R$ 
5,12 bilhões e, em 2017, R$ 2,24 bilhões. Desse montante, quase metade 
foi destinado à saúde nos 2 anos mencionados.

A respeito de Montes Claros, capital do Norte de Minas, a verdade é 
que a saúde do município tem sido favorecida pela atual administração. 
Obviamente que ainda há uma longa estrada a ser percorrida, mas, já 
dizia um antigo ditado: “Saúde e paz. O resto, a gente corre atrás”.

Fábio Pozzebom

leíse costa

Governos passam, o Mercosul fica
O Mercosul nasceu da reaproximação 

entre Brasil e Argentina, ao fim das dita-
duras militares. Até então, predominava 
a rivalidade, ao ponto dos argentinos 
acharem que o Brasil estaria escondendo 
um programa de armas nucleares. Os 
presidentes Sarney e Alfonsín selaram um 
acordo, no final dos anos 80, que colocou 
fim à desconfiança recíproca.

Com o Tratado de Assunção (1991), 
que incluiu Paraguai e Uruguai, os qua-
tro países se tornaram grandes parceiros 
comerciais. As trocas de produtos entre 
eles se multiplicaram por nove, e isso be-
neficiou e muito o Brasil. Na relação com 
a Argentina, nosso terceiro maior parceiro 
comercial, o país manteve constantes 
superávits nos últimos 10 anos.

Mas, o Mercosul é muito mais do 
que comércio. Em 1998 foi adotado o 
Protocolo de Ushuaia sobre democracia. 
O objetivo é proteger os países membros 
de rupturas democráticas, ao possibilitar 
a suspensão daqueles que não respeitem 
o estado democrático de direito. Em 2007, 
para reduzir as assimetrias e melhorar a 
infraestrutura regional, foi criado o Fundo 
para Convergência Estrutural do Mercosul 
(Focem). Já foram investidos US$ 1,4 bi-
lhão em mais de 40 projetos nas áreas de 
transporte, saneamento, energia, saúde 
e moradia.

O Mercosul também beneficia direta-
mente as pessoas. É possível obter uma 
residência temporária em outro país 
membro, bastando não ter antecedentes 
criminais. Essa medida facilita a circulação 
de pessoas, inclusive muitos brasileiros 

que estudam, trabalham ou fazem negó-
cios com os vizinhos. Para se fazer turismo, 
basta apresentar o RG. Ainda, quem 
trabalha em qualquer país do Mercosul 
tem acesso à seguridade social, o que 
possibilita contabilizar tempo de serviço 
para a aposentadoria.

Ademais, foi criado um sistema de 
acreditação de cursos superiores. Tentou-
-se criar também um sistema de mobilida-
de acadêmica. Nesse sentido, penso que 
se avançou pouco, o que é uma lástima, 
pois uma das melhores maneiras de se 
criar laços de integração entre os povos 
se dá por meio da educação. 

Por fim, após 20 anos de negocia-
ções, finalmente se alcançou um acordo 
Mercosul-União Europeia. Apesar das 
dificuldades que deve enfrentar para ra-
tificação na Europa, tanto por interesses 
comerciais próprios, quanto pela imagem 
que o Brasil tem passado em termos de 

(desconstrução da) proteção ambiental, 
o acordo traz avanços. Segundo estima-
tivas, investimentos europeus no Brasil 
poderiam chegar aos US$ 113 bilhões em 
15 anos.

Portanto, jogar fora essa construção 
histórica que, além de econômica, é 
também geoestratégica, política, social e 
cultural, para nos aventurarmos isolados 
na América do Sul, pensando apenas no 
nosso próprio interesse, seria um grande 
retrocesso. Os governantes do continente 
precisam aprender a distinguir Estados 
de governos, e não deixar que suas pre-
ferências ideológicas afetem o relaciona-
mento em longo prazo, cuidadosamente 
arquitetado e com interesses mútuos e 
complementares, entre nações amigas. E 
o mesmo valeria para a Unasul, que em 
vez de eventualmente reformulada, foi 
tristemente abandonada, para se começar 
tudo do zero.
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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

disputa de mauro tramonte pela
PBh pode ser um balão de ensaio

A preferência pelo deputado estadual Mauro Tramonte 
(PRB) à sucessão da prefeitura de Belo Horizonte, em 
2020, é de 24%. Contudo, seus amigos não podem 
comemorar o sucesso do parlamentar.

Filiado ao partido Republicanos, ele, mais do que ninguém, 
sabe que sua sigla tem um “supercacique”. Isso porque, em 
Minas Gerais, quem dá o tom aos acontecimentos é o influente 
parlamentar federal Gilberto Abramo, ex-deputado estadual, 
homem forte da Igreja Universal, no eixo Minas/São Paulo, 
orientador da TV Record mineira e presidente do PRB. 

Como se não bastasse tudo isso, existem informações de 
bastidores que apontam um interesse pelo poder tanto nos 
meandros da prefeitura de Belo Horizonte, assim como em Con-
tagem. Lá, Abramo foi, segundo fontes, consultado e até mesmo 
influenciador em alguns tópicos ao longo dos últimos 3 anos.

Pesquisa cdl

Semana passada, Tramonte concedeu entrevista 
à Rádio Itatiaia, afiançando que seu futuro político só 
vai ser discutido no final de janeiro. Mesmo ocupando 
a segunda posição na sondagem de votos, ele prefere 
cautela. Pessoas próximas entendem o motivo dessa pru-
dência: ele foi eleito por conta do grupo ligado à Record, 
no qual comanda um programa de muita popularidade. 

Então, caberia a essas pessoas aprovarem a partici-
pação dele nas eleições do próximo ano ou aconselhá-lo 
a deixar o embate para uma próxima oportunidade. 
Com isso, ficaria intacta a popularidade do parlamentar, 
eleito com mais de 500 mil votos, 220 mil deles só em 
Belo Horizonte. Aliás, ele é o único com esse resultado 
na história recente de Minas.  

Quem continua sem sequer falar de sucessão é o prefeito 
Alexandre Kalil (PSD). Ele está no alto do pedestal, pois tem 
boa popularidade na sua administração. No que se refere à 

pesquisa eleitoral, realizada pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), o chefe do 
Executivo surge em primeiro lugar, com 36% de 

preferência. Em seu círculo de amizade, há uma con-
vicção: em time que está vencendo, não se mexe. 

A pesquisa da CDL/BH aponta que 2019 ter-
mina com o seguinte resultado: Kalil em primeiro, 

Tramonte em segundo e, para a surpresa 
de todos, João Vítor Xavier (Cidadania) 
com apenas 3%. O deputado, está per-
correndo a periferia da cidade desde 
o meio do ano e tem se declarado 
pré-candidato a todos. Mesmo assim, 
o parlamentar mantém um bom 
contato com partidos importantes 

como o Democratas, Patriotas, PR, PTC, 
entre outros.

O deputado federal Patrus Ananias (PT) também 
apresenta um percentual de 3% na análise. A baixa 
popularidade surpreendeu a todos de seu grupo. Por 
isso, a disponibilidade dele enfrentar a disputa pela PBH 
passou a ser uma ideia remota. 

No entanto, é bom destacar que o próprio PT 
não sabe qual será seu papel na sucessão da capital 
mineira no ano que vem. Os influentes nomes da sigla 
devem esperar pelo resultado das inúmeras reuniões da 
legenda, entre janeiro e março, para então buscar um 
nome de consenso entre as três alas que vão disputar 
espaços nos meandros petistas. 

gilberto Abramo terá influência
na sucessão da capital mineiraPatrus Ananias amarga baixíssima popularidade

Romeu Zema destaca avanços no
enfrentamento à corrupção em Minas

Referências nacionais participa-
ram, no último dia 9, na Cidade 
Administrativa, em Belo Hori-
zonte, do seminário sobre o Dia 

Internacional de Combate à Corrupção. O 
governador Romeu Zema (Novo) conduziu a 
abertura do encontro, organizado pela Ação 
Integrada da Rede de Controle e Combate 
à Corrupção de Minas Gerais (Arcco-MG), e 
que teve a participação da ministra Cármen 
Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O objetivo do encontro é compartilhar 
os avanços e refletir sobre os desafios do setor 
público na implementação de ações de integri-
dade, transparência e governança pública no 
estado. Outro ponto em debate é a necessidade 
de fortalecer as estratégias de atuação em rede.

O Dia Internacional contra a Corrupção 
é uma referência à assinatura da Convenção 
das Nações Unidas Contra a Corrupção, que 
ocorreu na cidade mexicana de Mérida, em 
9 de dezembro de 2003, com mais de 110 
países signatários.

Em sua participação o governador 
Zema citou resultados alcançados em sua 
gestão no combate à corrupção, entre 
eles o aumento de 147%, entre 2018 e 
2019, no número de desligamentos e de-
missões ligados a atos de corrupção após 
atuação da Controladoria-Geral do Estado 
(CGE). “A controladoria já mostrou para 
que veio. Segundo o Rodrigo Fontenelle 
(controlador-geral), no último governo, a 
CGE trabalhou de forma amordaçada. Po-
dia agir em determinadas áreas, mas em 
outras, não. Isso desvirtua completamente 
a finalidade dela”, afirmou.

Ainda de acordo com o governador, para 
combater a corrupção, é fundamental ter 
agilidade. “Quando se demora muito, cria-
-se a noção de que o sistema não funciona 
adequadamente. E essa, com toda certeza, 
tem de ser umas das principais preocupações 
dos legisladores. Dos grandes problemas que 
nós temos é a quantidade de leis que tornam 
esse processo moroso e a punição daqui a 

alguns anos. Durante todo esse tempo, quem 
cometeu o delito continua livre para continuar 
atuando. Então, penas céleres é algo funda-
mental para que nós venhamos a fazer algum 
avanço”, acrescentou Zema, citando ainda a 
escolha do seu secretariado por meritocracia 
e independência dos órgãos investigadores 
sem qualquer interferência política.

Em sua palestra, a ministra do STF 
Cármen Lúcia falou sobre os impactos da 
corrupção em uma sociedade democrática. 
Além de tirar recursos de áreas essenciais 
para a população, como Educação, Saúde 
e Segurança Pública, segundo ela, a cor-
rupção faz as pessoas desacreditarem das 
instituições. “Hoje eu canso de andar por aí 
e as pessoas dizem que não confiam em nós 
servidores públicos, nas instituições, o que 
é péssimo. Não há possibilidade de termos 
democracia sustentável e segura se não 
houver o comprometimento e a responsabi-
lidade do combate à corrupção”, ressaltou.

O controlador-geral do Estado, Rodrigo 
Fontenelle, citou outra medida adotada 
pela pasta: a campanha pela promoção 
da integridade na administração pública. 
O objetivo é fazer uma reflexão dentro do 
serviço público sobre a integridade, a ética e a 
transparência em todos os níveis, tanto indi-
vidual quanto institucionalmente. “É preciso 
promover o combate à corrupção. Para isso, é 
fundamental promover a integridade, como 
forma de prevenção. Estamos com esse tra-
balho na Cidade Administrativa”, pontuou.

Arcco-mg

A Arcco/MG é formada por diversos 
órgãos/instituições integrantes da ad-
ministração pública e vem atuando na 
promoção de ações direcionadas à fisca-

lização da gestão pública, ao diagnóstico 
e combate à corrupção, ao incentivo e 
fortalecimento do controle social, ao 
compartilhamento de informações e docu-
mentos, ao intercâmbio de experiências e 
à capacitação dos seus servidores, com o 
objetivo de fortalecer, ampliar e aprimorar 
a articulação interinstitucional.

O presidente da Assembleia Legislati-
va de Minas, deputado Agostinho Patrus 
(PV), ressaltou a necessidade de o país 
avançar no combate à corrupção. “É dever 
de todos nós e tem que ser um compro-
misso de cada um. O índice de percepção 
da corrupção em 2018 foi, infelizmente, 
desfavorável ao Brasil, caímos mais nove 
posições. Isso demonstra a necessidade de 
combate à prática”, disse.

Já o procurador-geral de Justiça de 
Minas, Antônio Sérgio Tonet, citou a atua-
ção dos órgãos envolvidos na garantia do 
combate à corrupção. “A corrupção tem 
subtraído recursos das políticas públicas. 
Não é fácil combatê-la.  E temos tido 
revezes, que estamos enfrentando. Penso 
que o momento é de preocupação, mas 
que essa preocupação não sirva para 
inibir a atuação das autoridades. Vejo com 
otimismo o combate à corrupção. A rede 
que se formou em Minas é maravilhosa”, 
finalizou.

Também participaram do seminário 
o desembargador José Arthur de Carvalho 
Pereira Filho, representando o presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, Nelson Missias; a procuradora-
-geral do Ministério Público de Contas do 
Estado de Minas, Elke Andrade Soares de 
Moura, além de secretários de Estado, 
deputados e autoridades ligadas ao con-
trole de contas.

uberlândia lança programas 
de governança e anticorrupção

O prefeito Odelmo Leão (PP) anun-
ciou, no último dia 9, a instituição 
de ferramentas para proteger a 
administração pública de atos 

lesivos. Três novos decretos foram assinados 
pelo chefe do Executivo, para a publicação 
no Diário Oficial do Município (DOM), 
regulamentando novos programas de 
governança e anticorrupção no âmbito 
municipal. A assinatura, que contou com a 
presença de membros do Ministério Público 
Estadual (MPE) e da Justiça, aconteceu no 
mesmo dia em que se é celebrado o Dia 
Internacional Contra a Corrupção. 

Um dos programas trata da política de 
governança e compliance, que cria o Conse-
lho de Governança Pública com a finalidade 
de implantar boas práticas de conduta e 
gestão no âmbito municipal. Outro decre-
to regulamenta a Lei Federal Anticorrupção 
(nº 12.846/13), conhecida também como 
Lei da Empresa Limpa. A norma regula-
menta a responsabilidade civil de pessoas 
jurídicas por atos praticados contra a admi-
nistração pública. 

Por fim, também fica criado por 
um terceiro decreto, no âmbito do poder 
municipal, o Sistema de Gestão Ética, que 
tem a finalidade de promover atividades 
referentes à conduta pública. “Quando as-
sumimos o município, adotamos uma série 
de medidas fundamentais para assegurar 
a eficiência, transparência e o combate 
à corrupção na administração pública. 
Agora, estamos promulgando esses impor-
tantes programas, que são instrumentos 
de combate e prevenção à corrupção no 
município”, ressaltou o prefeito. 

Sobre os decretos, o controlador-geral 
Modesto Geraldo Rabelo afirmou que ações 
adotadas vêm para confirmar a boa gover-
nança pública. “A transparência adotada 
pelo governo tem como objetivo garantir 
que a sociedade que precisa de boas polí-
ticas públicas tenha acesso aos serviços no 
tempo certo, de maneira correta e por um 
preço justo”, finalizou.

 

Boas práticas 
Desde 2017, a administração municipal 

vem investindo em boas práticas de gestão 
pública, com ênfase na transparência e em 
ações de prevenção a corrupção, além de 
criar robustos mecanismos de fiscalização. 
Nesse sentido, as principais medidas adota-
das no município foram a modernização do 
Portal Transparência, dos canais de atendi-
mento ao cidadão e a instituição obrigatória 
do gestor e fiscal de contrato. Também já 
foram regulamentados os procedimentos 
de apuração e aplicação de penalidades 
das empresas no âmbito licitatório e foi 
instituída a comissão permanente para 
padronização e organização de licitações 
e contratos. 

Em agosto de 2019, ainda foi sancio-
nada uma lei de autoria do Legislativo que 
proíbe o município de conceder incentivos 
fiscais a empresas envolvidas em corrupção 
de qualquer espécie ou ato de improbidade 
administrativa. Manuais e cartilhas tam-
bém foram criados pela Controladoria do 
Município e disponibilizados aos servidores 
sobre gestão e fiscalização de contratos, 
justificativa da despesa no processo de 

compras e ainda, instituído o Plano de 
Auditoria Interna, para fiscalizar os atos dos 
agentes públicos. 

O procurador-geral de Uberlândia, 
Abatênio Marquez, ressaltou a importância 
dos decretos para uma gestão eficiente e 
mais transparente. “Todos ganham com 
essas medidas adotadas pelo prefeito. O 
servidor que trabalha de forma integra se 
sentirá mais seguro no exercício da função, 
além de contarmos com mais formas de 
prevenção e repressão de atos ilícitos dentro 
do poder público”, disse.

 

o que é Compliance? 
O termo é oriundo do inglês “to 

comply”, que significa estar de acordo, se 
comprometer e estar submetido a uma 
regra ou pedido. Neste sentido, o substan-
tivo compliance pode ser entendido como 
“conformidade”. 

Com o passar dos anos, o termo 
foi apropriado pelo mundo corporativo, 
transformando-se num conjunto de disci-
plinas e práticas que visam o cumprimento 
de normas de uma instituição, procurando 
investigar, evitar e solucionar qualquer 
desvio, risco ou inconformidade.

 

dia internacional 
contra corrupção 

A Convenção das Nações Unidas contra 
a Corrupção foi assinada por diversos países 
em 9 de dezembro de 2003, na cidade de 
Mérida, no México. A ideia central é fortale-
cer a cooperação internacional para ampliar 
a prevenção e o combate à corrupção no 
mundo todo. Em referência a essa data, o 
9 de dezembro foi então instituído como Dia 
Internacional contra a Corrupção, resultado 
de proposta feita pela delegação brasileira 
na Convenção de Mérida.

“quando assumimos o município, adotamos uma série de medidas
para assegurar a eficiência, transparência e o combate à corrupção”
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Agostinho Patrus, governador?
A deputada estadual ione Pinheiro (DEM), na presença 

de dezenas de prefeitos, lançou o nome do presidente da As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV), 
como candidato a governador.  Após o anúncio, ione foi bas-
tante aplaudida. Esse assunto ainda vai render...

Política em uberlândia 
Nos corredores da Assembleia, o deputado federal Weliton 

Prado (Pros) faz questão de garantir que não vai ser candidato 
a prefeito de Uberlândia, sua cidade natal. Mas, lá na cidade, os 
comentários sobre esse assunto indicam que Prado não aceita 
colocar seu nome à disposição dos eleitores porque tem certeza 
absoluta da falta de votos suficientes para conseguir êxito. 

cena final. Traduzindo: o parlamentar, que começou como 
vereador de Uberlândia, tornou-se deputado estadual e agora 
é federal, não tem estofo para enfrentar o grupo do atual 
prefeito odelmo leão (PP). Pelo menos, é o que avaliam os 
comentaristas da política local.

Brant e Zema
Semana passada, o vice-governador Paulo Brant (Novo) 

participou do programa Mundo Político, da TV Assembleia, e 
descreveu o governo Zema (Novo) como democrático, bem 
conectado e sem corrupção. Mas, em sua opinião, a partir do 
próximo ano, precisa acelerar mais para conquistar as metas 
anunciadas na época da campanha. É aguardar para conferir...

Batendo na cBmm
Sem meias palavras, o deputado João Vítor Xavier (Cidada-

nia), relator na Comissão de Minas e Energia da Assembleia Le-
gislativa, bateu pesado na Companhia Brasileira de Metalurgia 
e Mineração (CBMM), pois a mineradora, que explora o nióbio 
em Araxá, estaria se negando a repassar os valores devidos ao 
estado, advindos da qualidade do mineral extraído diretamente 
das minas, que pertencem ao governo estadual. O montante, 
segundo o deputado, é de cerca de R$ 5 bilhões. Uau! 

tostão preocupado
tostão, ídolo celeste, teme que o Cruzeiro deixe de ser um 

time grande. “Por causa da caótica situação financeira que 
pode se tornar, em longo prazo, um clube médio, como ocorreu 
com outros grandes times no Brasil, sem condições de disputar 
títulos importantes, como Botafogo, Fluminense e Vasco”. 

Patrus e Kalil
Nos bastidores da política mineira, o comentário corre solto 

a respeito do vínculo próximo entre o presidente da Assembleia, 
Agostinho Patrus (PV) e o prefeito de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil (PSD). Eles, segundo fontes, devem aproveitar as férias 
parlamentares de Patrus, no mês de janeiro, para traçar um 
plano de ação política para 2020.  

comentário único - Na avaliação dos matemáticos da 
política estadual, o grupo liderado por Kalil ganha força dia 
a dia, a ponto de deixar o grupo do governador Zema (Novo) 
com certa dose de ciúmes. Coisas da política mineira. 

Falta grana? 
Em Brasília, circulam comentários irônicos a respeito da 

caravana do ex-presidente lula (PT) pelo interior do Brasil. 
Dizem abertamente que “deve estar faltando dinheiro para 
ele comparecer aos grandes eventos nacionais”. 

campeão de processos
Também em Brasília, o senador e ex-presidente do Senado 

renan calheiros (MDB) é o campeão de processos. Depois de 
receber uma condenação na semana passada, os jornalistas 
contabilizaram: ele ainda tem 8 pendências judiciais. Cruz credo!
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Para constatação de tal consideração 
basta buscarmos num passado re-
cente a oscilação do real brasileiro 
frente ao dólar americano e, assim, 

perceber que a flutuação cambial tem sido 
provocada em grande parte por uma ques-
tão originada em uma relação conturbada 
entre as duas maiores potências econômicas 
mundiais atuais - justamente a da nação 
que o Sr. Trump preside, e a da China, outra 
superpotência.

Além da competição entre americanos 
e chineses, existem questões domésticas 
brasileiras que influenciam nesse quadro. 
Vale citar a demora na aprovação da reforma 
da previdência e a mudança de entendimen-
to de leis por parte do Supremo Tribunal 
Federal brasileiro. Tudo isso, gera, de fato, 
desconforto e certa insegurança jurídica 
nos investidores, principalmente estrangei-
ros, que não sentem confiança em investir 
no país contribuindo para a oscilação da 
moeda. Esse anúncio do presidente Trump 
também demonstra um interesse político 

em agradar seu eleitorado, pois a medida de 
sobretaxa ao aço e alumínio nas importações 
dos E UA agrada muito o setor industrial 
estadunidense e protege de certa forma o 
produto nacional.

O fato é que os EUA são o principal 
mercado para as exportações do aço 
brasileiro e os impactos da sobretaxação 
podem de fato fazer com que o produto 
não mantenha as volumosas quantias ex-
portadas nos últimos períodos. Isso traria 
reflexo imediato já no primeiro trimestre 
2020 na balança comercial, que pode 
apresentar aumento no déficit cambial, 
motivado obviamente pela redução das 
vendas do aço e do alumínio aos ameri-
canos, diminuindo assim o superávit da 
balança comercial brasileira.

Com isso, para ser revertido economica-
mente é razoável afirmar que o tempo de 
recuperação é sempre maior que o tempo 
gasto com a fase de prejuízos, perdas e reor-
ganizações dos negócios, pois a saída nestes 
casos sempre é desenvolver novas frentes de 

negócios, o que demanda investimento de 
recursos, novas tecnologias e o principal e 
mais valioso fator: tempo.

Para uma certa dose de alívio, é já fato 
que na tarde de 2 de dezembro deste ano, 
mesma data da declaração do Mr. Trump so-
bre a taxação do aço e do alumínio brasileiro e 
argentino, curiosamente a moeda americana 
se desvalorizava 0,64% frente ao real por aqui.

Isso tudo também obviamente em conso-
nância com a repercussão no Brasil, inclusive 
com afirmação do presidente Jair Bolsonaro 
que consultaria seu ministro da economia, 
Paulo Guedes, e conforme o teor da conversa 
poderia manter contato com o presidente Do-
nald Trump para uma reavaliação da situação 
como um todo.

A tendência é de que realmente seja revis-
ta, ao menos pela boa relação que há entre os 
dois presidentes — o que pode ser um certo 
conforto para empresários do setor, gerando 
uma motivação para que mantenham o foco 
nos contratos já firmados e os que ainda 
estão por vir.

Exportações de aço e alumínio aos
EUA estão de fato ameaçadas?

Investir no mercado imobiliário
será a melhor opção para 2020

Em 2019, a política monetária brasileira 
passou por grandes mudanças. Por 
meio de cortes na taxa Selic, o gover-
no buscou estimular o consumo para 

garantir a retomada da economia. Atualmente, 
a alíquota básica de juros no país é de 5,00% 
a.a. - mínima considerada histórica. Inúmeros 
analistas da área acreditam que essa taxa en-
cerrará 2019 em 4,5% a.a.. Para o Comitê de 
Política Monetária (Copom), esse identificador 
continuará na casa dos 4,5% a.a. ao longo do 
próximo ano devido aos índices inflacionários 
estarem em níveis confortáveis e a expectativa 
de inflação – segundo o boletim Focus para 
2020 – girar em torno de 3,6%.

A taxa de juros real da economia – percen-
tual de juros nominal descontado da inflação 
– pode ficar em torno de 0,9% a.a. no ano que 
vem. Isso vai impactar direto nos investimentos 
neste final de 2019 e em 2020. “A queda dos 
juros e o fato de estarmos encerrando o ano com 
a Selic a 5%, talvez 4,5% fez com que o brasileiro 
se reinventasse na hora de investir. Por aqui, nos 
acostumamos a investimentos de renda fixa, 
poupança ou aplicações tradicionais dos bancos. 
Com a queda da Selic, isso também caiu. Antes 
os bancos rendiam de 10% a 12%, hoje está em 
torno de 5% e depende da instituição”, explica 
o economista Augusto Luiz Pellicer.

Esse movimento de crédito barato na pra-
ça, incentiva o consumo e, por causa disso, o 
especialista aponta que o setor imobiliário é 
o melhor para se investir. “E é isso que o atual 
governo pretende com a política monetária 
para que a economia volte a girar. Quem tende 
a fazer isso mais rapidamente é o ramo imo-
biliário, que torna o setor mais interessante 
para investimentos no ano que vem. Seja por 
ações das construtoras, fundos imobiliários, 
crédito privado ou em certificados de recebíveis 
imobiliários”.

Ele explica o destaque no segmento. “Ele 
tende a ser rápido na resposta da economia, a 
começar pelo consumo como um todo, por meio 
do varejo, empresas ligadas ao setor varejista e 
ao consumo. O mesmo serve para a expansão 
dos negócios e poder de compra do brasileiro”.

2020 positivo?

O economista afirma que o índice dos juros 
para o ano que vem tem deixado parte dos 
especialistas otimistas. “A XP investimentos está 
projetando 140 mil pontos para a Bovespa em 
2020. O investidor que tem o perfil mais aberto 
ao risco vai conseguir ‘surfar’ nessa alta e, com 
isso, ter uma rentabilidade melhor do que teria, 
hoje em dia, na renda fixa”.

Ele adiciona que é preciso buscar novas al-
ternativas para investir. “Para conseguir manter 
um valor real e interessante é necessário variar, 
inclusive, se tornar um pouco mais adepto a 
riscos. Com isso, as pessoas têm aprendido mais 
sobre corretora, crédito privado, ações, ramo 
imobiliário, etc”.

como investir

Para quem ainda não tem o hábito de investir, 
o especialista informa que o essencial é estudar. 
“A pessoa precisa saber qual setor se enquadra 
melhor e o quanto ele está disposto, ou não, a 
correr riscos. Separar seu patrimônio em grupos 
também é importante e, a partir disso, manter o 
pensamento: esse montante é para riscos, esse 
outro é para emergência, esse é um valor para fá-
cil acesso, etc. Essa diversificação é fundamental”.

É necessário reunir o máximo de informa-
ções possíveis. “Na internet é possível encontrar 
maneiras de aprender mais sobre formas de 
investir, mas, atualmente, há a possibilidade 
da pessoa encontrar uma equipe de assessoria 
de investimento que faz esse serviço”, conclui.

setor tende a ser mais rápido na resposta da economia
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mdB mineiro
No interior do estado, o MDB, atualmente presidido pelo 

deputado federal newton cardoso Júnior, ainda mantém 
um certo nome. Porém, na capital, a previsão é de que a sigla 
deve encontrar muita dificuldade para formar uma chapa de 
vereadores. Quem te viu, quem te ver, MDB!  

Judiciário caro
De acordo com comentários do cientista político paulis-

tano ricardo sennes, o judiciário brasileiro é considerado 
oficialmente o mais caro do mundo e de resultados cada vez 
mais morosos.

obra de infraestrutura
“Para o crescimento do Brasil levantar voo de vez, basta o 

governo federal iniciar obras de infraestruturas. Assim a situa-
ção econômica do país muda para melhor”. Avaliação do jor-
nalista e comentarista econômico carlos Alberto sardenberg.

ministros desconhecidos 
Ironias à parte, o historiador marco Antonio Villa disse, na 

semana passada, que o governo federal poderia estar mais 
bem avaliado, caso os ministros fossem mais proativos. “Alguns 
ministros sequer conhecem o Brasil”, criticou. 

Brumadinho e Brasil
Em relação à tragédia ambiental em Brumadinho, de acor-

do com o comentarista de economia e jornalista João Borges, 
a catástrofe atingiu negativamente, mesmo que de maneira 
leve, a economia nacional. Aqui em Minas, porém, o impacto 
foi pesado, caro jornalista. 

Produção de alimentos
“Quem conhece a realidade brasileira sabe que é per-

feitamente possível aumentar a produtividade na atividade 
rural, especificamente, no tangente à produção de alimentos, 
sem necessidade de aumentar a área plantada”, vaticina o 
professor da Universidade São Paulo (USP) e médico Paulo 
saldiva. Será, doutor? 

congresso pressionado 
Quando o assunto é a votação da matéria restabelecendo 

a prisão após segunda instância, a temperatura no Congresso 
Nacional sobe. “De modo que os senadores e deputados, 
caso não queiram efetivamente votarem o assunto, terão de 
encontrar uma boa explicação para seus eleitores”. Opinião do 
jornalista e escritor merval Pereira.

Brasil e Argentina
A torcida agora é de que a ida do vice-presidente brasileiro, 

hamilton mourão (PRTB), para representar o país na posse 
no novo presidente Argentino tenha amenizado os ânimos 
já que, até semana passada, o clima entre as partes era de 
muita animosidade. “Um horror”, comentou a jornalista global 
cristiana lôbo.
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daniel Amaro

Amigo oculto deve movimentar
r$ 7,5 bilhões na economia

4 em cada 10 consumidores vão participar da brincadeira

Muito comum entre os brasi-
leiros e famoso nas festas 
de fim de ano, o amigo 

oculto é uma forma de presentear 
os familiares ou colegas de trabalho 
sem gastar muito. Apesar disso, a 
brincadeira deve ter um impacto sig-
nificativo no comércio e movimentar 
cerca de R$ 7,5 bilhões na economia, 
segundo um levantamento feito pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil).

A estimativa é de que 66,3 mi-
lhões de pessoas entrem em pelo 
menos algum amigo oculto no tra-
balho ou na família. Quase metade 
(49%) pretende participar de ape-
nas um evento e outros 39% de dois. 
As principais motivações apontadas 
pelos entrevistados foram o fato de 
gostarem desse tipo de celebração 
(59%) e considerarem a brincadeira 
uma boa maneira de economizar 
com presentes (36%).

Mesmo sendo um ano de or-
çamento mais enxuto, a média de 
gastos com cada presente será de 
R$ 67,70. No ano passado, o valor 
desembolsado foi de R$ 59,49. 
“A tradição parece nunca sair de 
moda entre os brasileiros. É uma 
brincadeira democrática e uma 
ótima alternativa em tempos de 
orçamento apertado”, explica o 
educador financeiro do SPC Brasil, 
José Vignoli. 

Ainda segundo ele, a brinca-
deira tem seu lado positivo, mas 
é preciso cuidado quando se trata 
de orçamento. “Pode ficar caro se 
o consumidor decidir entrar em 
todos os amigos ocultos do seu 
círculo de convivência. A dica é 
participar apenas de comemora-
ções em que o preço é estipulado 
com antecedência. Também vale 
analisar se o dinheiro não fará falta 
ou vai comprometer o pagamento 
das contas”, conclui.

A secretária Cláudia Lopes 
conta que está participando de 
dois amigos ocultos. “Todo ano 

fazemos a brincadeira na minha 
casa. Já virou uma tradição da 
nossa família e participa tanto 
os adultos, quanto as crianças. O 
lado bom é que não precisamos 
nos preocupar com presentes para 
todos, basta comprar o do amigo 
oculto e todos saem ganhando. O 
valor que estipulamos esse ano foi 
de pelo menos R$ 50”.

Cláudia também aderiu a brin-
cadeira na empresa onde trabalha. 
“Sempre fazem até como forma de 
integração entre os funcionários. O 
sorteio dos nomes é feito de forma 
on-line para evitar confusão. Na festa 
de confraternização fazemos a reve-
lação e entrega dos presentes. Tam-
bém temos um grupo no WhatsApp 
onde todos colocam algumas opções 

do que gostariam de ganhar. O valor 
mínimo estabelecido foi R$ 70”.

Além do amigo oculto tradicio-
nal, existem outras opções mais 
baratas para quem não quer ficar 
de fora. Na clínica onde a fisiote-
rapeuta Denise Bastos trabalha, 
decidiram fazer a confraternização 
tendo apenas o chocolate como 
opção de presente. “Eles sabem 

que a maioria não tem muito di-
nheiro para gastar com isso, mas 
também não queríamos deixar 
de fazer nada. Surgiu essa ideia 
que não fica caro para ninguém. 
Todo mundo compra uma barra de 
chocolate, coloca em uma emba-
lagem bonita e entrega para o seu 
amigo. O importante é participar e 
ter aquele clima de união”.

A média de gasto com cada presente será de r$ 67,70

onde mais acontece a brincadeira

Familiares

Amigos

colegas de trabalho

72%

38%

29%
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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

sicePot-mg

na festa de fim de ano do sindicato da indústria da cons-
trução Pesada no estado de minas gerais (sicepot-mg), 
ione carvalho oliveira, manoel mario e o diretor do sin-
dicato, marcelo cerqueira, em pose para esta coluna
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triste horiZonte - Li um artigo de Stephen Kanitz, no qual ele dizia que o 
Brasil perde R$ 1 trilhão por ano por falta de uma política de turismo. Isso me levou à 
reflexão de como Belo Horizonte está perdendo espaço no setor. Não sabemos apro-
veitar a indústria da moda no Barro Preto e Prado. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
e as autoridades ignoram a importância, por exemplo, do Aeroporto da Pampulha, 
que está às moscas. Em qualquer cidade do mundo, com um paredão que circunda 
a capital, já teríamos um teleférico nos levando ao topo da Serra do Curral, com um 
mirante, funcionando inclusive à noite. Veja o Rio de Janeiro, que soube aproveitar o 
Morro da Urca com o Bondinho e o Corcovado com o Cristo, que recebem milhões de 
turistas por ano. Aqui, encontramos todas as dificuldades do meio ambiente para tal, 
enquanto a mesma serra foi destruída pelas mineradoras. O Lago da Pampulha está 
abandonado, apesar do conjunto arquitetônico ter sido considerado um Patrimônio 
da Humanidade. Algumas perguntas deveriam ser feitas ao setor de turismo da ci-
dade. Onde está nossa primeira hidroelétrica? Cadê a nossa primeira igreja que toda 
cidade preserva? Estamos perdendo nossos hotéis e a própria prefeitura ajuda neste 
desmonte, quando permite a BHTrans colocar placa de é “proibido parar e estacionar” 
na porta desses empreendimentos. Enquanto isso, Sabará preserva sua culinária com 
Festivais de Jabuticaba e Ora Pro Nóbis, o que criou além de turismo, uma grande 
gastronomia para cidade. O estado mineiro como um todo está com seu turismo em 
baixa. A sensação é de completo abandono.

Agostinho PAtrus Filho - O presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), ainda vê dificuldades para o próximo ano e 
acredita que a Casa cumpriu seu dever votando as prioridades, como a antecipação da 
arrecadação do estado com o nióbio de Araxá. No entanto, a ALMG, segundo Patrus, 
aperfeiçoou a proposta do governo, retirando a possibilidade da perda de milhões 
pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) que tam-
bém explora uma parte do metal, evitando também a venda dos ativos da empresa 
em futura privatização. Ele falou ainda que a Assembleia Fiscaliza, inicialmente mal 
recebida pelo governo do Estado, é hoje uma grande oportunidade da administração 
pública se mostrar perante a ALMG numa conversa franca com os deputados. Agostinho 
descartou disputar outros cargos, disse que sua missão está terminando e que pode 
assumir funções na iniciativa privada.

ViolÊnciA tomA contA de BAldim - Os moradores estão assustados com o 
número de assaltos com morte das vítimas na região. Eles, inclusive, estão pedindo 
socorro à polícia que, segundo os moradores, conhece os bandidos, mas que não pode 
prendê-los porque a lei determina que isso só ocorra em flagrante delito.

Zezé Perrella anunciou que vai se dedicar ao futebol do Cruzeiro e que 
seu trabalho agora é reestruturar o time, rebaixado para a segunda divisão. 
Partes dos jogadores já aceitaram a diminuição do salário e o primeiro a se 
manifestar foi o goleiro Fábio.

o rebaixamento do Cruzeiro foi uma morte anunciada já que, desde o 
inicio do ano, venho denunciando o péssimo futebol apresentado pela equipe, 
principalmente, sob o comando de Mano Menezes. 

lula (Pt) se diz perseguido, pois a força-tarefa da Lava Jato anunciou que 
a propina repassada pela OI Telemar, grupo Gamecorp, controlado pelo filho 
de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, foi empregado na compra do sítio 
de Atibaia. A Polícia Federal já até pediu a prisão de Lulinha. 

o deputado Mauro Tramonte (Republicanos), campeão de votos na 
última eleição, descartou qualquer tipo de negociação com o prefeito de BH, 
Alexandre Kalil (PSD), visando ser o vice em sua chapa. 

122 anos de Belo horizonte sem inauguração de nenhuma obra im-
portante. O prefeito Kalil está cumprindo o que prometeu de não fazer nada 
novo na cidade.

domingo, dia 15 de dezembro

Maurício Tizumba
Gê Rennó Guimarães de Andrade
Professora Maria Lúcia

segunda-feira, 16

Ananias Neves Ferreira
Coronel Jonas Cruz
Leonora Michelin Labosierri

terça-feira, 17

Jornalista Cecília Ribeiro
Jornalista Oswaldo Diniz – Rádio Itatiaia
Gerson Sacramento

quarta-feira, 18

Larissa Lucas
Edson Tadeu de Jesus (Galinheiro)
Heberth Félix

quinta-feira, 19

João Camilo Pena
Isabel Ferreira - Rádio Itatiaia
Dr. Marconi Teixeira

sexta-feira, 20

Orlando José - Rádio Itatiaia
Helen Araújo - Rádio Itatiaia

sábado, 21 

Valéria Lucas Bambirra
Doralice Figueiredo
Efigênia Starling

Vem aí o concerto de fim de
ano da orquestra de câmara sesc

Apresentação já é tradição e marca o encerramento do ano letivo do projeto

O tradicional concerto especial de 
fim de ano da Orquestra de Câmara 
Sesc está chegando! Será no dia 17 
de dezembro (terça-feira), a partir 
das 20h, no Grande Teatro do Sesc 
Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046, 
Centro), com entrada gratuita. Quem 
ainda não viu, não pode perder esta 
oportunidade. A classificação é livre. O 
espetáculo já faz parte do calendário 
cultural deste período do ano em Belo 
Horizonte. Além de música da melhor 
qualidade, é uma ótima chance para 
ver e ouvir de perto o talento desses 
jovens, e conferir o resultado do tra-
balho que foi desenvolvido ao longo 
do ano com crianças e adolescentes 
de BH e região metropolitana.

Sob a regência do maestro Eliseu 
Barros, os quase 130 músicos da 
orquestra se apresentam ao lado 
de Wâner Nogueira (piano) e dos 
músicos convidados Felipe Kneipp 
na percussão, Érico Fonseca, Hadassa 
Nogueira e Victor Guilherme nos 
trompetes. Além de clássicos como 
“Hallelujah” e um concerto para pia-
no de Bach, o público poderá ouvir 
obras de Elton John e John Williams. 

 
Formada em 2012, a iniciativa 

tem como objetivo a composição e o 
desenvolvimento de uma orquestra 
de cordas, com aulas de instrumento 

(violino, viola, violoncelo e contra-
baixo), musicalização, prática de 
orquestra e canto coral. Trata-se de 
uma ação continuada de formação 
musical, com caráter social, cultural 
e artístico. As aulas são realizadas nos 
períodos da manhã e da tarde, e são 
ofertadas semestralmente, conforme 
a demanda de vagas disponíveis. 

Com regência do maestro Eliseu 
Barros, o projeto é oferecido, gratui-

tamente, a crianças e adolescentes 
com idade entre 10 e 19 anos que 
residem em Belo Horizonte ou na 
região metropolitana, e estejam 
matriculados nas redes de ensino 
pública/particular. Os integrantes 
participam de ensaios e apresenta-
ções em eventos. Com a Orquestra, 
que hoje conta com 130 alunos, o 
Sesc em Minas reforça seu compro-
misso de ampliar o acesso à cultura.
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loraynne Araujo

coordenAdorA do BAchArelAdo em FisioterAPiA do centro
uniVersitário internAcionAl uninter – contAto: lorenA@Pg1com.com

FernAndA cercAl

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 BeloDia Pan-americano da Saúde e as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT)
No dia 02 de dezembro foi co-

memorado o dia Pan-Americano 
da Saúde, instituído pelo Decreto 
Federal nº 8.289 de 02/12/1941. 
A data visa lembrar o continente 
sobre campanhas educativas e 
preventivas na área da saúde nos 
assuntos mais emergentes do ano. 

Manter a saúde é um direito 
e também um dever do cidadão, 
porém, apesar de todos saberem 
que saúde é prioridade, a informa-
ção e o atendimento à população 
encontra barreiras, principalmente 
sob o ponto de vista social, pas-
sando pelo delicado aspecto da 
distribuição de renda e divisão de 
recursos em saúde. Dessa forma, 
ainda existe muita desinformação 
e falta de usufruto desse tão básico 
benefício que deve ser garantido 
por lei a todos.

As doenças crônicas não trans-
missíveis são atualmente as prin-
cipais causas de mortalidade da 
população mundial. São doenças 
de múltiplas causas e de muitos 
fatores de risco que estão cada 
vez mais comuns na rotina da 
população de todas as classes eco-
nômicas. O processo de transição 
demográfica, a urbanização dos 
grandes centros, o crescimento 
econômico e, principalmente, os 
aspectos nutricionais são fatores 
que contribuíram para o aumento 
gradativo do desenvolvimento de 
doenças que apresentam periodi-
cidade constante, e que causam 
sintomas e efeitos adversos na 
saúde da população.

Longos períodos de latência, 
curso prolongado e origem não 
infecciosa acabam por traçar um 
destino de incapacidades funcio-
nais e deficiências na população, 
não obstante, o grande número 
de afastamentos da população 
produtiva e aumento do número 
de faltas ao trabalho.

Doenças como o diabetes melli-
tus, doenças respiratórias crônicas, 
doenças do aparelho circulatório e 
neoplasias malignas são algumas 
afecções crônicas que ocorrem 
em indivíduos a partir de 30 anos 
com histórico principalmente de: 
uso do tabaco, consumo nocivo de 
álcool, alimentação não saudável e 
atividade física insuficiente.

Portanto, é importante reafir-
marmos nesse dia a importância 
de um conjunto de ações que irão 
de encontro a esses condicionantes 
etiológicos, melhorando de ma-
neira geral a saúde da população.

A importância de uma ali-
mentação saudável – por meio 
da alimentação balanceada, nu-
trimos nossas células de maneira 
a corresponder suas necessidades 
para um bom funcionamento de 
todos os órgãos e sistemas do 
organismo humano;

A importância da ingestão de 
água – igualmente, a água nutre 
nossas células. 80% do nosso cor-
po é constituído por água, extre-
mamente necessária para o bom 
funcionamento do organismo 
humano e determinante para as 
reações químicas internas;

A importância da prática de 
atividades físicas – os exercícios 
estimulam a circulação sanguínea, 
que leva os nutrientes a todas 
as partes do nosso organismo, 
aumenta o gasto calórico e dá 
resistência ao coração;

A importância de evitar o uso 
de tabaco e bebidas alcoólicas – as 
toxinas presentes no tabaco e o 
álcool presente nas bebidas al-
cóolicas dificultam a absorção dos 
nutrientes, dificultam o metabolis-
mo geral e ainda, podem ficar im-
pregnadas nas artérias do corpo, 
causando processos inflamatórios 
generalizados, preconizando o 
aparecimento das doenças cardio-

vasculares, como o infarto agudo 
do miocárdio (IAM) e o acidente 
vascular encefálico (AVE). 

As doenças crônicas não trans-
missíveis apresentam-se intima-
mente relacionadas com esses 
hábitos e, ainda, relacionam-se 
entre si - como no caso da hiper-
tensão arterial, que está ligada ao 
diabetes mellitus a qual, por sua 
vez, relaciona-se com os índices de 
colesterol provenientes da alimen-
tação. Não podemos ignorar essas 
inter-relações entre os fatores de 
risco e por isso, as orientações por 
meio de uma abordagem coletiva 
sobre deixar de fumar e o incentivo 
a comportamentos saudáveis 
como realizar atividades físicas, 
de lazer e melhorar a alimentação 
parecem ser a forma mais indicada 
na prevenção primária.

Publicações do World Cancer 
Research Control em conjunto 
com o American Institute for Can-
cer Research também enfatizam 
uma perspectiva global para 
a prevenção do câncer e a 
mesma abordagem, propondo 
um conjunto de medidas 
preventivas, são utilizadas pela 
vigilância do diabetes mellitus. 
São preconizadas as modificações 
no sentido de uma vida mais 
saudável que, a médio e longo 
prazo têm impacto positivo em 
relação às doenças crônicas.

Dessa forma, toda informação 
no sentido da prevenção, orien-
tação à população é essencial, 
e devemos nos atentar a dicas 
sempre qualificadas, provenientes 
de profissionais da saúde que 
estão atualizados e habilitados a 
trabalhar com a população para o 
desenvolvimento de guias voltados 
para o nosso país que vem apre-
sentando crescente interesse em 
cuidados, recursos e tratamentos 
que melhorem a qualidade de vida.

câncer de Pele é o tiPo mAis comum no BrAsil
Dezembro é o mês destinado à conscientização desse mal

A estudante de Letras, 
Letícia Fontenele, 24, 
conta que os primeiros 
sinais de câncer de pele 

apareceram há 2 anos. “Achei que 
fosse uma picada de mosquito, 
mas depois criou casquinha no 
local e ficou uma marquinha, como 
se fosse um sinal. Fui deixando, 
o tempo foi passando e a marca 
continuou lá”. 

Por não ter plano de saúde, 
Letícia foi prolongando a consulta 
ao dermatologista e apenas neste 
ano fez uma visita ao profissional. 
“Pesquisei sobre câncer de pele na 
internet e as características eram 
diferentes da marca. Então, não 

me preocupei muito. Após uma 
consulta com uma dermatologista, 
fiz a biópsia e foi confirmado que 
era um carcinoma basocelular, um 
dos tipos da doença”. Ela teve que 
passar por uma cirurgia e vai ao 
especialista a cada 3 meses.  “Por 
ser multifocal, as chances de voltar 
são maiores”.

Assim como ela, segundo 
dados do Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), no Brasil, 180 mil 
novas pessoas têm o diagnóstico 
de câncer de pele por ano. Isso 
significa que 1 em cada 4 casos 
novos de câncer no país, é de 
pele. Mas, quando descoberto no 
início, a doença tem mais de 90% 
de chances de cura.

A dermatologista Maria Caro-
lina diz que o câncer de pele pode 

apresentar ou não sintomas e que 
é necessário prestar atenção em 
lesões que coçam, descamam, 
sangram, doem ou não cicatrizam. 
“Também costumo orientar para 
ficarem atentos às lesões que são 
muito diferentes umas das outras, 
que chamamos de sinal do ‘pati-
nho feio’”.

Ela explica que essa patologia 
está presente em todos os países, 
mas locais tropicais, como o Brasil, 
onde a incidência dos raios ultra-
violetas é mais elevada durante o 
ano todo, é mais comum que no 
restante do mundo. “As principais 
causas do problema são exposição 
solar e bronzeamento artificial. Ele 
pode gerar uma lesão de pele que 
tenha uma agressividade local e 
também pode levar à morte”.

O câncer de pele acomete 
mais homens e pode ser ou não 
hereditário, por isso, é importante 
sempre falar do histórico familiar. 
“Normalmente o tratamento é ci-
rúrgico, obtendo-se a cura quando 
o diagnóstico é realizado de forma 
precoce”. 

A especialista finaliza dizendo 
que a melhor forma de prevenção é 
usar protetores solares associados 
a roupas, chapéus/bonés quan-
do estiver exposto ao sol, além 
de evitar os horários de maior 
incidência dos raios solares, que 
são, principalmente, entre 10 às 
16h. “São pequenos cuidados que 
podem fazer a diferença no futuro”. 

 Assimetria: uma metade 
do sinal é diferente da outra; Assimetria: uma metade 
do sinal é diferente da outra;

teste ABcde

O teste ABCDE ajuda a 
identificar se é um câncer be-
nigno ou maligno. Veja:

1 em cada 4 casos
novos de câncer no país,
é de pele. Mas, quando

descoberto no início,
a doença tem mais de

90% de chances de cura

Desde 2014, a 
S o c i e d a d e 
Brasileira de 
Dermatologia 

promove o Dezembro 
Laranja. A ação faz parte 
da Campanha Nacional 
de Prevenção ao Câncer 
da Pele. Desde então, 
sempre no último mês do 
ano, são realizadas dife-
rentes ações em parceria 
com instituições públicas 
e privadas para informar 
a população sobre as 
principais formas de pre-
venção e a procurar um 
médico para diagnóstico 
e tratamento.

dezembro laranja

 Bordas irregulares: contor-
no mal definido; Bordas irregulares: contor-
no mal definido;

 cor variável: presença de 
várias cores em uma mesma 
lesão (preta, castanha, bran-
ca, avermelhada ou azul);

 cor variável: presença de 
várias cores em uma mesma 
lesão (preta, castanha, bran-
ca, avermelhada ou azul);

 diâmetro: maior que 6 
milímetros; diâmetro: maior que 6 
milímetros;

 evolução: mudanças ob-
servadas em suas caracte-
rísticas (tamanho, forma 
ou cor).

 evolução: mudanças ob-
servadas em suas caracte-
rísticas (tamanho, forma 
ou cor).
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APenAs 16% dos mineiros FAZem trABAlho Voluntário
Contudo, 87% dizem entender a importância de doar seu tempo a organizações sociais

Desde pequena me so-
lidarizava com o sofri-

mento do próximo. Quando vi 
um familiar meu sendo preso por 
causa de drogas, decidi amenizar 
a tristeza dando amor a outras 
pessoas. O trabalho voluntário 
mudou a minha forma de enxer-
gar a vida e ao próximo”. É o que 
afirma a analista fiscal Virlaine 
Ferreira que, há 2 anos, é volun-
tária em um instituto que auxilia 
diversos abrigos da capital. Esse 
serviço, em sua opinião, além 
de ser nobre, é importante para 
a sociedade.

A maioria dos mineiros pa-
rece concordar com Virlaine. É o 
que aponta uma pesquisa feita 
pelo Ibope Inteligência, a pedido 
da Ambev. Os dados assinalam 
que, no estado, 87% das pessoas 
sabem a relevância dos voluntá-
rios para as organizações sociais. 
Já para 77%, ser voluntário faz de 
si uma pessoa melhor. Mas, mes-
mo com essa percepção, apenas 
16%, de fato, doam seu tempo 
para alguma causa.

O impacto positivo que as 
organizações têm em nossa 
sociedade também é valorizado 
pela opinião dos mineiros: 80% 
acreditam que a atuação dessas 
instituições é capaz de melhorar 
a vida de pessoas com menos 
oportunidades. Os números ain-
da mostram que 78% deles con-
cordam que esse tipo de trabalho 
ajuda a transformar o mundo em 
um lugar melhor. 

A vida da auxiliar adminis-
trativo Roberta Bossi foi mudada 
por meio do trabalho voluntário. 

“Estava desempregada, em uma 
crise depressiva, pedi auxílio em 
uma igreja e fui amparada”.

Ela recebeu uma cesta básica 
e esse gesto foi o suficiente para 
despertar nela o desejo de ajudar 
também. “Passei a ver as coisas 
de outra maneira. Nós não sabe-
mos o quanto as pessoas sofrem 
até passar por um sofrimento. 
Tive contato com inúmeras situ-
ações: mulheres discriminadas, 

alcoólatras, idosos abandonados, 
viciados em drogas, etc. Me dei 
conta do desespero dessas pesso-
as que, por muitas vezes, são ex-
cluídas da sociedade. Vi o quanto 
são oprimidos e ridicularizados e 
isso me deixou com uma vontade 
de tentar mudar, ao menos um 
pouco, a situação deles”.

Na visão da psicóloga Ellen 
Senra, o fato da maioria das 
pessoas compreenderem a rele-

vância do trabalho voluntário, 
mas não começarem um é um 
indício de má administração 
do tempo. “Entre doar o tempo 
para o outro ou trabalhar para 
si, muitos acabam ficando com 
a segunda opção. A questão 
financeira sobressai muito até 
para que já pratica, se a pessoa 
fica apertada, a primeira coisa 
que ficará de lado é o trabalho 
voluntário”.

No entanto, o serviço pode ser 
engrandecedor. “Boas ações re-
velam o que temos dentro de nós 
mesmos. De alguma maneira, 
esse tipo de doação gera bem-
estar”, acrescenta Ellen.

Para fomentar a ideia do 
serviço voluntário, a psicóloga 
diz que o ideal é promover a 
ação. “É confrontar as pessoas e 
mostrar que precisam ter atitude 
e não ficar só na opinião. Muito 

além da admiração do trabalho 
voluntário, é preciso a proativida-
de de sair da zona de conforto e 
começar a fazê-lo”.

na prática

Responsável pela ideia da 
pesquisa, a Ambev está à fren-
te do programa VOA, que visa 
compartilhar com organizações 
sociais seus conhecimentos em 
gestão. “O objetivo é ajudá-las a 
se estruturarem melhor e, assim, 
ampliarem seu impacto positivo 
na sociedade. Por meio dessa 
iniciativa, a Ambev capacita 
ONGS e incentiva o voluntariado 
em seus funcionários. Todas as 
aulas do programa são dadas 
pelos empregados da cervejaria 
de forma voluntária”, explica Car-
los Pignatari, gerente de Impacto 
Social na Cervejaria Ambev.

No primeiro ano do pro-
grama, 2018, 185 organiza-
ções sociais de todo o Brasil, 
selecionadas entre quase 2 mil 
inscritas, receberam consultoria 
personalizada. “Foram quase 
200 voluntários que dedicaram 
24 mil horas para ajudar as orga-
nizações a impactarem cerca de 2 
milhões de pessoas. Em 2019, 71 
novas organizações se juntaram 
ao programa, ampliando o seu 
impacto para mais de 5 milhões 
de pessoas nas comunidades em 
que essas organizações atuam”.

Pignatari acredita que as 
organizações sociais são motores 
para um mundo melhor. “Por 
meio do trabalho voluntário, ou 
seja, do envolvimento e apoio de 
todos, cidadãos, empresas e go-
verno, podemos transformar re-
alidades e ultrapassar barreiras”.

64% da população mineira diz não conhecer as ongs locais
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D I A N T E  DA  T R AG É D I A  D E

B R U M A D I N H O,  OS  D E P U TA D OS
C R I A R A M  U M A  L E I  P R O I B I N D O

A  I N STA L AÇ ÃO  D E  N OVAS
B A R R AG E N S  A  M O N TA N T E

E M  M I N AS .  TA M B É M  F O R A M

A P R OVA DAS  P O R  U N A N I M I DA D E

L E I S  M A I S  R I G O R OS AS  PA R A
GA R A N T I R  A  S E G U R A N Ç A

D OS  M I N E I R OS  Q U E  V I V E M

P R ÓX I M OS  ÀS  B A R R AG E N S.

Saiba mais
almg.gov.br/respostas(Estado de Minas – 12/3)

(Sete Lagoas on line – 13/3)

(O Tempo – 23/2)

(Folha de S. Paulo – 12/9)

(Metro – 13/9)

compromisso resposta

(O Tempo – 1/2)
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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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colégio Batista mineiro inaugura 
10ª unidade na cidade de sete lagoas

Projeto une o melhor do conhecimento científico ao desenvolvimento socioemocional

Um projeto arquitetônico mo-
derno e inovador, com espaços 
diversificados para escrita, produção 
e projeção. Lounges interativos entre 
as salas de aulas e uma ampla área 
de lazer. Estamos falando da 10ª 
unidade do Colégio Batista Mineiro, 
inaugurada nessa segunda-feira, 9 
de dezembro, na cidade de Sete La-
goas, região Central de Minas Gerais.

A escola terá como diretora a 
prof.ª Christiane Silva, que é tam-
bém pedagoga, psicopedagoga e 
especialista em neuroeducação. 
Além disso, Christiane foi diretora 
da unidade Castelo, que apresentou 
o maior crescimento no ano de 2019 
entre as escolas do Colégio Batista.

A solenidade de inauguração 
foi conduzida pelo capelão-geral da 
Rede Batista de Educação, pastor 
Rubens Cordeiro, e contou com a 
presença do presidente da Conven-
ção Batista Mineira (CBM), pastor 
Samuel Amaro, da diretoria da Junta 
de Educação da Convenção Batista 
Mineira, de autoridades municipais, 
de líderes batistas e do segmento 
educacional, além da diretoria da 
Rede Batista, entre outros convida-
dos. Em clima natalino, o Coro do 
Centenário e o Coro Batista Kids, 
regidos pela Escola Batista de Música 
(EBM), abrilhantaram ainda mais a 
noite com canções alusivas.

Com sentimento de gratidão 
a Deus e a todos os envolvidos na 
materialização de mais este sonho, 
o diretor-geral da Rede Batista de 
Educação, prof. Valseni Braga, falou 
sobre a alegria de ofertar educação 
integral em mais uma localidade do 
estado: “Esta é uma noite memorá-
vel. Atendendo ao chamamento da 
comunidade sete-lagoana, chega-
mos ao município trazendo a nossa 
experiência centenária. Viemos 
para somar, viemos para trazer um 

tipo de educação diferenciada que 
aborda não somente as ciências, 
mas também a fé. Uma educação 
que considera o ser humano em sua 
plenitude”, ressaltou.

O presidente da Junta de Educa-
ção da Convenção Batista Mineira, 
pastor Roberto Macharet, também 
disse sobre a grande expectativa da 
implantação do colégio na cidade. 
“Este ano tem sido um ano de ex-
pectativas da Junta de Educação. 
Estamos chegando com sonhos, mas 
que precisam se tornar realidade. 
Nós queremos marcar uma época 
nesta região. Nós chegamos para 
somar e trazer algo diferente. Que 
Deus nos ajude nessa caminhada”, 
afirmou.

Duílio de Castro, prefeito de Sete 
Lagoas (PMN), por sua vez, destacou 
a alegria que tem sido a chegada do 
Colégio Batista à cidade: “Para nós 
é uma alegria muito grande receber 
o Colégio Batista Mineiro em Sete 
Lagoas. É muito gratificante acolher 
àqueles que acreditam na nossa ci-
dade e que têm o objetivo de mudar 
a vida de muitas crianças e muitas 
pessoas, que é o que a educação faz”.

educação de verdade
A unidade Sete Lagoas está loca-

lizada no bairro Canaã e possui uma 
área de 5.870 m². Ao todo, a estrutura 
conta com 18 salas de aula, dois labo-
ratórios, biblioteca, duas quadras de 
esportes, auditório, área de lazer para 
as crianças, área verde, além da área 
destinada à equipe administrativa.

Com a missão de ofertar educa-
ção integral, assim como as demais 
unidades da instituição, em Sete 
Lagoas, o Colégio Batista ofertará, 
a partir de fevereiro de 2020, uma 
formação que une o melhor do 
conhecimento científico ao desen-
volvimento socioemocional.

O projeto pedagógico inclui na 
grade curricular também o ensino 
bilíngue para as turmas do Maternal 
III ao Ensino Fundamental II. Além 
disso, a escola, que é bicampeã bra-
sileira de robótica pela World Robo-
tics Olympiad (WRO) – competição 
do segmento mais importante do 
mundo na área educacional – oferta 
de forma extracurricular o ensino de 
robótica, com o objetivo de instigar 
o estudante a desenvolver soluções 
reais para a sociedade.

Fachada da 
unidade em 
sete lagoas
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Mineiraria Casa da Gastronomia promove
experiências únicas com a cozinha mineira

C riada para fortalecer 
o setor gastronômico 
de Minas Gerais e 
incentivar a expansão 

da cadeia produtiva, a Minei-
raria Casa da Gastronomia 
promove e valoriza a cultura, 
as tradições, os produtos, as 
tendências e os profissionais 
da gastronomia mineira. 

Com estilo arquitetônico, 
que busca a inovação a par-
tir da mistura de elementos 
estruturais e decorativos de 
vários períodos históricos de 
Belo Horizonte, a Mineiraria 
está preparada para receber 
eventos de diversos tamanhos 
e diferentes formatos. 

A Mineiraria está ins-
talada no Centro Cultural 
Presidente Itamar Franco, 
localizado na Rua Uberaba, 
865 – Barro Preto, região 
Centro-Sul de BH. 

eventos

Com atrações deliciosas, 
exaltando o que há de melhor 
na cozinha de Minas, a Minei-
raria recebe no próximo dia 
18 de dezembro, a partir das 
20h30, a chef mineira, Agnes 
Farkasvolgyi, para um “Jantar 
de Natal”, com um cardápio 
divino. 

Sócia do bufê Bouquet 
Garni e chef do Ag Bistrô, no 
Grande Hotel Ronaldo Fraga, 
Agnes mostra o preparo de 
um jantar, com uma cozinha 
prática e criativa, muitas 
vezes com elementos da 
cozinha cotidiana, perme-
ada pela estética e postura 
artística.

serviço:
garanta logo o seu lugar.

Valor: R$ 150,00 + 10%, sem bebidas alcoólicas. 
 

Inscrições limitadas pelo site: www.sympla.com.br.
 

Mais informações: www.minieraria.com.br
ou pelo telefone: (31) 99978-2168.

Redes sociais: Instagram: @mineirariaoficial
e Facebook: @mineiraria

http://www.sympla.com.br
http://www.minieraria.com.br
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itajubá recebe a primeira obra com certificado
internacional de sustentabilidade da região

construção segue tendência do cuidado com o meio ambiente

Cuidar do meio ambiente 
nunca foi tão neces-
sário. O mercado de 
construção civil parece 

ter compreendido isso. Uma 
prova é que, atualmente, no 
Brasil, 1.226 projetos sustentá-
veis estão registrados e, desses, 
404 já possuem a certificação 
internacional de sustentabili-
dade. O país ocupa ainda a 4ª 
colocação mundial no ranking 
de construções ecológicas. Ago-
ra, a cidade de Itajubá faz parte 
dessas estatísticas positivas, já 
que recebeu o primeiro escritó-
rio nesse estilo, cujo a obra já 
possui o certificado.

O gerente de canais da 
Ecogranito, empresa respon-
sável pelo projeto, Anderson 
Laguardia, afirma ser impor-
tante mostrar para as pessoas 
a possibilidade de criar uma 
ideia confortável e luxuosa. Fora 
isso, buscamos não agredir a 
natureza e contribuir com sua 
conservação”.

A obra será feita em dois 
containers e eles por si só já 
trazem a ideia da sustentabilida-
de. “Para além disso, a energia 
usada é fotovoltaica, a captação 
de água da chuva será utilizada 
na rede sanitária do escritório e 
para a manutenção dos jardins. 

A parte de alvenaria vai ser de 
tijolos ecológicos e a cobertura 
dos containers será verde, por 
meio do plantio de grama e 
pequenas árvores e arbustos de 
Itajubá e, com isso, se tem uma 
temperatura do ambiente”.

Ele adiciona que a obra 
sustentável passa a ser mais 
vantajosa, principalmente, para 
o ambiente. “Diminuímos a 
poluição e a agressão ao ecos-
sistema. Além disso, para o 
proprietário, traz qualidade de 
vida, pois os telhados verdes, 
por exemplo, são jardins em 
cima das coberturas, reduzindo 
custos e diminuindo a neces-
sidade de manutenção. Eco-
nomicamente falando, a obra 
também é positiva. É utilizada 
a energia solar para o aqueci-
mento da água, o que reduz o 
valor da conta de luz”.

O certificado internacional 
de sustentabilidade trouxe uma 
relevância ainda maior para a 
obra. “O projeto é avaliado por 
meio de auditoria. Nela, todo o 
material utilizado é analisado 
para medir se é algo ecologi-
camente correto e que traz sus-
tentabilidade. Se a ideia recebe 
a certificação, passa a ter alguns 
benefícios com o estado, já que 
não agride a biodiversidade do 
local, o que auxilia a fomentar 
a proposta que é uma tendência 
mundial”, conclui.

Em solenidade realizada no 
dia 10, a Guarda Municipal (GM), 
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), 
comemorou seus 11 anos de serviços 
prestados à cidade, seus cidadãos e 
cidadãs e às instituições. Estiveram 
presentes o prefeito Antônio Almas 
(PSDB) e secretários municipais, 
representantes do Legislativo e do Ju-
diciário, de entidades civis e militares, 
organizações da sociedade e familia-
res dos componentes da corporação, 
incluindo os 24 novos integrantes. O 
evento, que aconteceu na Escola de 
Governo, foi marcado pela vibração 
dos recém-empossados, que impres-
sionaram ao cantarem com energia 
os Hinos Nacional e de Juiz de Fora.

Antônio ressaltou, primeira-
mente, a emoção desse detalhe, 
e enfatizou: “Nossa preocupação, 
no campo da segurança, sempre 
foi a de estarmos voltados para 
a prevenção. E isso, para mim, 
se dá em dois níveis, partindo do 
social, com políticas públicas que 
possam modificar a realidade de 
vulnerabilidade da população nas 
diversas comunidades que formam 
a cidade de Juiz de Fora. E esta vul-
nerabilidade é quebrada quando 
a juventude e as comunidades do 
Centro e da periferia acreditam no 
poder público. Já caminhamos, 

de maneira bastante firme. E para 
que possamos fazer nossas ações, 
o importante no nosso trabalho é 
a construção de políticas públicas 
de segurança, que são as políticas 
sociais. Mas isso não impede de 
nos preocuparmos também com 
a prevenção, na atuação diária 
de cada um de vocês. Atuar no 
trabalho associado à inteligência, 
desenvolvido pelas diversas forças, 
para que possamos agir efetiva-
mente antes do fato”.

A corporação também rendeu 
homenagens aos “Amigos da 
Guarda”, pessoas que contribuíram 
para o processo de consolidação 
do trabalho da GM em 2019. Entre 
os homenageados, o coordenador 
do canil do Departamento Peniten-
ciário de Minas Gerais, Unidade 
Centro de Remanejamento do 
Sistema Prisional (Ceresp) - Juiz 
de Fora, Dalmo Lopes Netto; a 
gerente do Departamento de 
Desenvolvimento do Servidor, da 
Secretaria de Administração e Re-
cursos Humanos (SARH), Cláudia 
Stumpf; os secretários de Fazenda, 
Fúlvio Albertoni, e o de Transporte 
e Trânsito, da PJF, Eduardo Pom-
peiano Facio; e a especialista 
em segurança pública, advogada 
Letícia Paiva Delgado.

Além das homenagens, a so-
lenidade contou com assinatura 
de importantes documentos pelo 
prefeito. Entre eles, a criação do 
Conselho Municipal de Segurança 
Urbana e Cidadania, através da 
sanção da lei, e portaria que cria 
o Contrato de Gestão da Guarda 
Municipal, para a execução do Pla-
no de Ação elaborado pela própria 
GM, contendo 42 metas, a serem 
cumpridas entre 2019 e 2020. 
Este mesmo documento atualiza a 
identidade organizacional da cor-
poração, reafirmando sua missão, 
visão e valores de forma definitiva 
frente ao Município.

Como uma das ações que 
entram em desenvolvimento, foi 
anunciado durante a cerimônia 
o início do “Programa GM Vida e 
Saúde”. A liberação de recursos 
pela SARH garantirá a contrata-
ção de empresa para realização 
de exames médicos que con-
templarão todo o contingente. A 
proposta visa o fortalecimento do 
incentivo à prática de atividade 
física regular e à saúde mental, 
favorecendo a qualidade de vida 
e a valorização do servidor. Em 
breve será inaugurada a acade-
mia de ginástica já instalada nas 
dependências da GM.

As 5 obras mais
sustentáveis do Brasil

 Bairro Jardim das Perdizes, em São 
Paulo: é o primeiro na América Lati-
na a possuir o Aqua-HQE. Isso signi-
fica que passou por controle de todas 
as etapas de seu desenvolvimento.

 EcoCommercial Building (ECB), 
em São Paulo: conta com painéis 
de energia solar, reciclagem de 97% 
dos resíduos na construção e venti-
lação natural em todos os espaços, 
com ar-condicionado em somente 
5% e mais.

 Estádio Mineirão, em Belo Horizon-
te: um dos destaques em sustentabi-
lidade em construção civil é a usina 
solar fotovoltaica, com capacidade 
para gerar um volume de energia 
equivalente ao consumo médio de 1,2 
mil casas.  Durante as obras, além de 
medidas que economizaram água e 
energia, o estádio teve o gramado, as 
cadeiras e a madeira da estrutura an-
tiga doados para diversas entidades.

 Edifício Eco Berrini, em São Paulo: 
conquistou o nível platina e o prêmio de 
destaque do ano Smacna Brasil 2011.

 Edifício Eurobusiness, em Curitiba: 
possui elevadores inteligentes que 
devolvem a energia gerada pelo 
equipamento para a rede elétrica 
do edifício e mais.

Você sabia?

No início desse ano, o Atlético Mineiro lançou o projeto
“EcoGalo” que visa transformar a Cidade do Galo no

primeiro Centro de Treinamento 100% sustentável do país.

Container se tornou uma obra que não agride o meio ambiente e ainda ajuda na preservação
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Cerimônia celebra os 11 anos
da Guarda Municipal em JF
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movimento transformar contagem
conta com novos parceiros para 2020

O Movimento Transformar Con-
tagem ganhou novos parceiros que 
pretendem agregar experiência em 
gestão às atividades do movimento, 
em 2020. A adesão das duas novas 
entidades: Minas Voluntários e 
E-Missão correu no dia 5 de dezem-
bro, data em que se comemora o 
Dia Internacional do Voluntariado.

Na ocasião em que ocorreu 
a adesão, foi apresentada um 
balanço das atividades do projeto 
Transformar Contagem, desde a 
sua criação até o diagnóstico e 
as metas para 2020. Também foi 
possível discutir o alinhamento 
de ações com os novos parceiros.  
Além disso, foi realizado um treina-
mento pela equipe do Minas Volun-
tários com o tema “Voluntariado 
Transformador/Agenda 2030 da 
ONU”. O treinamento abordou os 
Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS/ONU), bem como o 
nivelamento de aspectos jurídicos, 
a exposição de metodologia e 
estratégias, entre outras questões.

Ao dar boas-vindas aos novos 
parceiros, a coordenadora do Trans-
formar Contagem, Luciana de Frei-
tas, disse que a data era emblemá-
tica e propícia para pensar projetos 
que tem como foco o voluntariado, a 
filantropia, o altruísmo. “Que possa-
mos somar e multiplicar numa ação 
solidária e transformadora. Muito 
mais que frutos materiais, colhemos 
o sentimento e a vontade de muitos 
que querem ajudar”, ressaltou. 
Para facilitar o acesso ao projeto, 
Luciana informou que o Movimento 
conta com um aplicativo que serve 
de instrumento para aproximar 
voluntário e entidade/quem quer 

ajudar e quem precisa de ajuda. 
“Com esta adesão, pretendemos 
agregar forças, dentro e fora dos 
limites de Contagem, com a meta 
de fortalecer e multiplicar o nosso 
Movimento”, explicou. O aplicativo a 
qual a coordenadora se referiu pode 
ser baixado no sistema IOS (Apple 
Store) e Android (Google Play) e a 
sua instalação é autoexplicativa.

Segundo dados do Transfor-
mar Contagem, apresentados por 
Gisela Camargos, a equipe visitou, 
desde a sua criação em abril de 
2018, 110 entidades, sendo que 
60 já estão conectadas à platafor-
ma digital do aplicativo. Também 
foram realizadas sete capacitações 
presenciais em grupo e a crono-
metragem de 11.405 horas de 
atuação em trabalhos voluntários, 
já doados na cidade de Contagem.

minas Voluntários

Criada há 11 anos, a ONG Mi-
nas Voluntários tem como missão 
conectar e qualificar pessoas e 
organizações para a prática do vo-
luntariado transformador e susten-
tável, como base para a realização 
dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. Em sua 
bagagem, estão experiências des-
de a realização de fóruns nacionais 
e internacionais até a colaboração 
com a ONU, em projetos estratégi-
cos de voluntariado voltados à BH 
e Minas Gerais.

Conforme salientou o presi-
dente da entidade, Rodrigo Star-
ling, a parceria que se inicia com 
o Transformar Contagem pode 
possibilitar – com o real apoio da 

gestão pública frente à prefeitura 
– a implementação de um projeto  
em sintonia com a linha da ODS/
ONU, propício a se tornar um 
‘case’ de sucesso, não só para este 
município, mas como um piloto a 
ser levado a outros estados do país.

 “Sabemos que para alcançar 
metas, a parceria requer trabalho 
sério com foco nas estratégias e 
no relacionamento intersetorial 
que envolve governo, sociedade 
civil, empresas, entidades e cida-
dãos”, destacou Rodrigo, e com-
plementou ao dizer que trabalho 
voluntário necessita de gerencia-
mento para aferir resultados, criar 
indicadores de monitoramento 
e de avaliação das atividades. 
“Para tanto, este estará pautado 
nos quatro eixos: apoio da auto-
-gestão com o prefeito da cidade 
apoiando; recursos humanos, 
segurança jurídica e comunicação 
estratégica”, asseverou.

e-missão

Patrícia Noronha que repre-
senta a E-missão: uma ONG com 
experiência de voluntariado inter-
nacional, afirmou que a parceria 
com o Transformar Contagem 
tende a ser frutífera. “Nós vemos 
o voluntariado como uma questão 
de caráter do bem, de pessoas que 
se preocupam com a situação do 
outro. Não podemos mais colocar a 
culpa nos governos das situações e 
mazelas, precisamos fazer a nossa 
parte, seja na questão humana 
ou ambiental. Pequenas atitudes 
podem mudar o mundo” disse ela, 
que atua no RH da ONG.

El
ia

s 
Ra

m
os

https://www.tecnisa.com.br/lp/jardimdasperdizes?__hstc=113381208.e6a918b1b6453d9bdad3081843d6415f.1473279731283.1473775517798.1473791312219.7&__hssc=113381208.1.1473791312219&__hsfp=535820405


C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
14 a 21 de dezembro de 2019

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

ÔniBus iluminAdos neste nAtAl

gerAção de emPrego no setor hoteleiro

os BAndidos estão mAis criAtiVos

Inspirado nas luzes das festas de 
fim de ano, o Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) decorou a parte 
externa dos ônibus do transporte co-

letivo de passageiros com lâmpadas  
de LED. Os veículos iluminam as noi-
tes dos belo-horizontinos até o dia 
06 de janeiro. As linhas escolhidas 
foram: 62 (Estação Venda Nova/

Savassi), 5250 (estação Pampulha/
Betânia), 8207 (Maria Goretti/Estre-
la Dalva), 3302A (Nova Pampulha/
Itamarati) e SC04A (Santa Casa/
Savassi/Rodoviária).

Uma pesquisa realizada pelo 
Ministério do Turismo, com empresas 
de hospedagem, apontou otimismo 
para os próximos 6 meses no setor 
de acomodações de todo o Brasil. Se-
gundo o boletim, 57,5% dos empre-
sários confirmaram a pretensão de 
manter o número de funcionários e 
25,7% esperam abrir novas vagas de 
trabalho. Os percentuais significam 

mais empregos, mais faturamento 
e estabilidade nos estabelecimentos 
de hospedagem do Brasil até março 
de 2020. A perspectiva é positiva 
também quanto ao investimento 
para os próximos 6 meses: quase 
metade do mercado de hospedagem 
brasileiro pretende aplicar recursos 
em seus empreendimentos. O estu-
do também apontou números posi-

tivos em relação a empregabilidade, 
demanda por serviços ofertados e 
faturamento da empresa quando 
comparados ao mesmo período 
de 2018. Para essa pesquisa foram 
consultados empreendimentos de 
hospedagem de todos os portes, 
dentre os quais hotéis, pousadas, 
resorts e acampamentos turísticos. 

(Fonte: ministério do turismo)

Os bandidos inovam a cada dia 
em suas modalidades de roubos 
contra a população. Um novo golpe 
se espalha pela capital mineira e pre-
ocupa as autoridades policiais e os 
motoristas de carros particulares. Os 
bandidos estão usando um controle 
remoto de residência comum para 

anular o efeito do controle remoto 
do carro. Geralmente, o proprietário 
do veículo sai do veículo, escuta o 
barulho do alarme e caminha em 
alguma direção. Mas, se o bandido 
estiver por perto, ele aciona um con-
trole comum e impede o travamento 
das portas, passando a procurar por 

objetos de valor dentro do automó-
vel. A Polícia Militar faz um alerta 
aos motoristas para que, ao travar 
o veículo no controle, confira na 
maçaneta se o mesmo realmente 
está travado. Nunca é demais tomar 
alguns cuidados para evitar transtor-
nos posteriores.

camelôs voltam a ocupar as ruas de Bh. A 
presença de camelôs pode ser facilmente notada 
em várias regiões da cidade. Em alguns locais, a 
situação está fora de controle. A crise econômica 
e o desemprego são os principais motivos que 
explicam esse cenário nas vias públicas. Em 2003, 
foi aprovado o Código de Posturas, por meio da 
Lei Municipal nº 8616. O artigo 118 proibiu a 
atividade de camelôs em logradouros públicos. 
Mas o que se vê atualmente é um problema difícil 
de solucionar. De um lado, os comerciantes das 
lojas que reclamam da concorrência desleal, pois 
eles pagam impostos, ao contrário dos camelôs. 
Do outro, os camelôs arriscam perder os seus 
produtos e pagar multa de mais de R$ 2 mil, 
mas alegam que estão nas ruas por necessidade 
financeira. Cabe à Prefeitura de Belo Horizonte 
resolver esse impasse.

mesmo na crise, cirurgia plástica aumenta. 
As cirurgias plásticas cresceram, mesmo com a crise 
econômica que o país enfrenta. Em 2018, foram 
realizadas 1,7 milhão de operações, sendo 60% 
para fins estéticos, segundo dados da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Nosso país é 
um dos líderes nessas intervenções. Os brasileiros 
acreditam que a boa aparência contribui para o 
sucesso em todos os aspectos da vida. Os procedi-
mentos mais procurados são o aumento de mama, 
a lipoaspiração e a abdominoplastia. A Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica faz um alerta impor-
tante: antes de fazer qualquer procedimento, procure 
um dermatologista ou cirurgião plástico, que deverá 
ser, também, o profissional responsável por realizar 
a cirurgia. Observe ainda se ele tem o título de 
especialista na área que atua, afinal, saúde não se 
vende e nem se compra.

c A n A l   A B e r t o

A mobilidade urbana da cidade de Uberlândia, locali-
zada no Triângulo Mineiro, está passando por uma 
verdadeira transformação. Nos últimos meses, inú-
meras obras foram iniciadas no município graças à 

retomada da etapa I do programa Uberlândia Integrada e início 
simultâneo da etapa II, determinadas pelo prefeito Odelmo 
Leão (PP) em novembro de 2018. No total, serão cerca de R$ 
240 milhões empregados na construção de pontes, trincheiras, 
prolongamento de vias e recapeamento.

O investimento é fruto do Financiamento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Finisa), feito junto à Caixa Econômica 
Federal. A iniciativa consiste no maior pacote de obras viárias 
da história da cidade. “A mobilidade deve ser tratada como 
uma prioridade porque reflete diretamente na qualidade de 
vida da população. Estamos trabalhando duro para finalizar 
todas as intervenções e, assim, atender às necessidades do 
nosso povo e acompanhar o crescimento de Uberlândia”, 
destacou o prefeito.

Atualmente, o município está com nove obras já iniciadas 
e outras quatro em processo licitatório. A assinatura das ordens 
de serviço das primeiras intervenções aconteceu em abril deste 
ano. Para garantir mais rapidez ao processo, todas as empre-
sas foram contratadas por meio do Regime Diferenciado de 
Contratação (RDC), um sistema licitatório mais ágil.

infraestrutura e mobilidade urbana recebem
investimento da Prefeitura de uberlândia

 Construção de ponte na Avenida Oscarina Cunha Chaves sobre o Rio Uberabinha, 
fazendo interligação até a Rua dos Sabiás, no bairro Cidade Jardim. Investimento de R$ 
4,1 milhões, benefício a 16 mil veículos por dia e 1,2 mil usuários do transporte coletivo.

 Prolongamento e construção de ponte da Rua da Cariosa sobre o Córrego Vinhedos, 
no bairro Cidade Jardim. Orçada em R$ 3,8 milhões, a ponte irá agilizar o fluxo de 25 mil 
veículos por dia e reduzir o tempo de viagem de 1,4 mil usuários do transporte coletivo.

 Duplicação da ponte Cícero de Naves de Ávila sobre o rio Uberabinha, no bairro 
Cidade Jardim. Estimada em R$ 3,1 milhões, a ponte é uma das principais ligações entre 
as regiões Sul-Oeste e tem um fluxo diário de até 25 mil veículos.

 Prolongamento da Rua das Papoulas até a Rua dos Jasmins, no bairro Cidade 
Jardim. Com um investimento de R$ 1,3 milhão, a intervenção possibilitará um acesso 
direto até a MGC-455 e facilitará o acesso entre os setores Sul e Oeste.

 Construção de viaduto na Rua Conrado de Brito, no bairro Custódio Pereira, que 
favorecerá linhas do transporte público atendendo cerca de 5 mil passageiros e 20 mil 
veículos beneficiados diariamente. Construção estimada em R$ 1,5 milhão.

 Construção de ponte na Avenida dos Mognos sobre o Rio Uberabinha até Rua 
Bernardo Cupertino, ligando os bairros Jaraguá e Daniel Fonseca. A intervenção será 
uma ligação direta às avenidas Rondon Pacheco, Marcos de Freitas Costa e à região 
Central. O valor da obra é de R$ 3,5 milhões e 15 mil veículos passarão por lá diariamente.

 Construção da trincheira no trevo Ivo Alves Pereira, no encontro dos bairros Cidade 
Jardim e Planalto. O local é ponto de acesso a mais de 15 bairros da região Oeste e à 
MG-497. Com investimento de R$ 10,5 milhões, mais 50 mil veículos serão beneficiados

 Construção do Terminal Dona Zulmira, que beneficiará mais de 60 mil pessoas 
da região Oeste. O sétimo equipamento da cidade fica localizado no encontro das ave-
nidas Aspirante Mega com José Fonseca e Silva.

 Execução de recapeamento em todas as regiões da cidade. Estimado em R$ 44 
milhões, serão 260 km de vias recuperadas, além da sinalização horizontal.

conheça as obras! licitações em 
andamento
 Construção de ponte sobre 

o Rio Uberabinha, que interliga-
rá a Avenida Rondon Pacheco 
com a Rua Coronel Tobias Jun-
queira, no bairro Tubalina. O 
processo licitatório já está em 
andamento e o investimento 
previsto é de R$ 9,4 milhões.

 Construção de novo via-
duto na Avenida João Pessoa 
sobre BR-365, que interligará os 
bairros Bom Jesus e Presidente 
Roosevelt. Intervenção está es-
timada em R$ 7,3 milhões.

 Construção de um viaduto 
na Avenida dos Municípios sobre 
a Avenida Rondon Pacheco, in-
terligando os bairros Maracanã 
e Copacabana. Previsão é que 
sejam investidos cerca de R$ 
8,4 milhões.

 Obras de drenagem, terra-
planagem e pavimentação de 16 
km de vias urbanas em todas as 
regiões. O valor estimado é de 
R$ 17,8 milhões.

odelmo leão: “mobilidade deve ser
tratada como uma prioridade
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AMM é homenageada na festa
de 71 anos da Emater-MG

Em reunião comemorativa pelos 
71 anos de serviços prestados pela 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater-MG) à sociedade, a 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM) – representada pelo presidente 
da entidade, o prefeito de Moema, Jul-
van Lacerda (MDB) – recebeu, no dia 6 
de dezembro, a placa de homenagem 
como parceiro destaque da instituição. 
O evento foi dedicado ao Dia Nacional 
do Extensionista Rural, profissional que 
atua na área.

A homenagem foi entregue pelo 
diretor-presidente, Gustavo Laterza e 
pela secretária de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado de Minas 
Gerais, Ana Valentini; e é um reconhe-
cimento às ações conjuntas com foco 
no desenvolvimento sustentável e pela 
parceria consistente ao longo dos anos 
e que vem se acentuando nesta gestão.

Em sua fala, Julvan aproveitou a 
presença de autoridades do governo 
estadual, como o vice-governador de 
Minas Gerais, Paulo Brant (Novo), e a 
secretária Ana Valentini, para trazer o 
anseio dos prefeitos em reforçar o qua-

dro de servidores da Emater. “O povo 
cobra do prefeito e nós temos que levar 
pra frente essa cobrança. Contamos 
com os senhores pra podermos am-
pliar esse quadro e atender melhor a 
nossa gente”, disse, sendo ovacionado 
pelo público presente.

Julvan ainda elogiou o trabalho 
realizado pela Emater e pelos seus 
extensionistas rurais nos municípios, 
com os produtores rurais e agricultura 

familiar. “Reconhecer o esforço de 
quem põe a mão na massa pra fazer 
acontecer é importante”, destacou.  E 
destacou que o trabalho em conjunto é 
imprescindível para o desenvolvimento 
do setor nos municípios. “As prefei-
turas estão lá prontas para assinar 
convênios, com parceria financeira 
e estrutura para o que precisar para 
podermos continuar realizando esse 
trabalho tão produtivo”.

Ana Valentini, Julvan lacerda e gustavo laterza
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Atleta de ribeirão das neves coloca 
cidade na rota internacional do slackline

Foi o acaso que levou Alisson 
Ferreira, 28, a subir numa fita de, 
aproximadamente, 5 cm de largura, 
esticada entre um ponto e outro, 
nas alturas e tentar se equilibrar. 
Mas foi com dedicação que, 9 
anos depois, o atleta, de Ribeirão 
das Neves, coleciona o título de 
campeão do mundo na Alemanha 
e no Torneio de Tóquio, no Japão, 
ambos conquistados no ano pas-
sado. Agora, pelo terceiro ano 
consecutivo, Ferreira organiza, na 
cidade, o campeonato internacional 
de slackline, o “Neves Slack Cup”, 
evento que está em sua 3ª edição.

A competição reúne os maiores 
nomes do esporte que desafiam os 
limites da gravidade que, além de 
brasileiros, vai receber americanos, 

argentinos, chilenos, peruanos 
e um coreano. “É o campeonato 
mais completo que existe no país 
hoje com atletas de vários lugares 
do Brasil e o balanço tem sido 
muito positivo. Isso nos motiva a 
continuar fazendo a competição 
todo ano”, avalia Ferreira.

Toda essa visibilidade é fruto 
de um processo que começou há 
3 anos. “Realizar um campeonato 
nacional em Ribeirão das Neves 
era um grande sonho e, em 2017, 
por meio de um amigo que escreve 
editais para projetos, me inscrevi 
para organizar um campeonato na 
cidade e conseguimos ser contem-
plados com o edital da secretaria 
estadual”, conta. 

De lá para cá, o atleta investiu 
no sonho e fundou o grupo Neves 
na Fita, com o objetivo de popula-
rizar o esporte na região e formar 

novos atletas, em especial aqueles 
que buscam uma nova perspectiva 
de vida. Em parceria com a Cidade 
dos Meninos, lar que atende jovens 
carentes de Belo Horizonte e região 
metropolitana, criou o primeiro 
Centro de Treinamento de slackline 
coberto de Minas Gerais.

Em troca pelo espaço, o atleta 
oferece oficinas do esporte para 
estudantes da instituição. E os 
benefícios da prática são varia-
dos. Entre eles, Ferreira destaca o 
trabalho com a mente. “Equilíbrio, 
concentração e foco. Realizo traba-
lho com crianças que, por exemplo, 
têm dificuldade de focar na leitura 
de um livro e o slackline trabalha 
isso, em como concentrar sem ser 
interrompido por qualquer barulho 
exterior. Nesse ano, acompanha-
mos a melhora de vários alunos 
nesse sentido”, comemora.

Em sua experiência pessoal, o 
atleta colheu benefícios que nem 
estavam nos planos.  “Antiga-
mente, eu pisava torto e o médico 
me disse que se não pisasse reto 
até os 21 anos, ficaria torto para 
sempre. Comecei no slackline aos 
19 anos, quando fui perceber, com 
22, estava pisando reto porque 
para andar na fita a pisada precisa 
ser reta. Então de tanto praticar, 
acabei consertando isso”, conta 
bem-humorado.

Hoje, apesar de ter patrocínio de 
uma marca alemã, é dando aulas 
que o atleta se mantém. “Vivo do 
esporte, dando aulas no Centro de 
Treinamento, que é o único centro 
especializado em slackline do Brasil 
e o maior do mundo. Também faço 

apresentações em eventos”, explica 
o professor de cerca de 60 alunos.

Para 2020, a expectativa é que 
a cena do esporte em Ribeirão das 
Neves cresça ainda mais. “Quero 
que o Neves Slack Cup se torne a 

maior referência na área. Hoje, o 
Brasil juntamente com o Japão é 
uma potência do slackline, muitos 
atletas vêm para cá aprender 
manobras com os brasileiros”, 
informa.

serviço
neves slack cup

data: 14 e 15 de dezembro 
horário: 9h às 18h

local: Cidade dos Meninos
(Rua Ari Teixeira da Costa, 1500

Santa Paula – Ribeirão das Neves)
mais informações: @nevesnafitaslackline

Alisson Ferreira durante competição na Alemanha em que levou o título de campeão mundial
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centro de treinamento de slackline em ribeirão das neves é o maior do país
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A morte anunciada
Havia uma esperança. O 

empate do Ceará contra o Ath-
letico Paranaense e a derrota 
para o Corinthians no Castelão 
abriram uma nova chance, mas 
o Cruzeiro não reagiu. A soma 
de erros na temporada, a falta 
de comando, as crises política e 
financeira puxaram para baixo.

Quatro técnicos num só ano, 
um presidente fragilizado, as 
denúncias, um elenco caro e en-
velhecido. O Cruzeiro abriu mão 
de dois jogadores importantes 
na temporada – Arrascaeta e 
Lucas Romero –, fez contratações 
erradas, poupou o time e perdeu 
pontos incríveis. Mano Menezes 
abriu o festival de horrores e, dai 
para frente, nada funcionou.

A torcida ajudou o quanto 
pode, até explodir após a con-

sumação da queda. Ficam agora 
muitas perguntas no ar. 

Quem vai comandar o clu-
be? Onde conseguir recursos 
financeiros? Como reformular 
o elenco e administrar os atos 
salários e a dívida milionária?

O Cruzeiro está a um ano do 
seu glorioso centenário e deve 
tomar consciência da gravidade 
da situação. Que 2020 seja um 
ano de transição para uma volta 
por cima, urgente, merecida e 
inadiável. 

A triste semana começou 
com a decepção do América. 
O futebol mineiro fica com um 
time na A, dois na B e um na 
C. Ninguém na Libertadores, e 
o Atlético na Sul-Americana. É 
muito pouco pelo tamanho e a 
importância de Minas. 

Com o ano também ruim 
do Galo, eliminado em todas as 
competições, até por adversários 
mais fracos, podemos chamar 
2020 como o ano de reconstru-
ção do futebol mineiro. 

Agora não adianta fazer 
mais dívidas, a hora é de pensar 
como pagá-las, reduzir despesas, 
mudar conceitos e arejar as ad-
ministrações. Um dos caminhos 
é voltar os olhos para as divisões 
de base, o que funcionou até 
pouco tempo.

Vejam quantas revelações 
chegam por meio das equipes 
que disputaram o Campeonato 
Brasileiro encerrado no domingo 
dia 8. Aqui, quase nada.

A conta chegou. A torcida 
vai apoiar as reformas com toda 
certeza. Isto é para ontem.
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