
A partir do dia 7 de janeiro, a 
população de Juiz de Fora já po-
derá visitar a Fundação Mariano 
Procópio, conjunto arquitetônico 
do centro histórico da cidade, 
que fica na Villa Ferreira Lage, 
no Castelinho. A novidade foi 
anunciada pelo prefeito Antônio 
Almas (PSDB), que esteve no lo-
cal, entregando mais uma etapa 
da restauração da obra.
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O público brasileiro com mais 
de 50 anos movimenta uma 
média de r$ 1,8 trilhão anual-

mente no país. o número equivale a 
42% do consumo das famílias brasi-
leiras. A sondagem também mostra 
que 39% da população nesta faixa 
etária ainda está no mercado de 
trabalho, cuja remuneração oscila 
em torno de r$ 2.126. Atualmente, 
esse contingente passa da casa dos 
54 milhões de pessoas.
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Site de buscas revela insegurança 
emocional da maioria dos brasileiros

“Como fazer as pessoas gostarem de mim?”, apare-
ce como uma das perguntas mais feitas no Google em 
2019. Para a psicóloga Sônia Eustáquia, isso se deve a 
um imediatismo existente na população. “As pessoas 
querem respostas rápidas para tudo, o que complica a 
vida”. Contudo, na visão da especialista, na web o inter-
nauta vai encontrar apenas receitas prontas e, se decidir 
segui-las, passará a ser alguém que está representando 
no mundo.

Check-up é uma
forma de prevenir

doenças silenciosas
De acordo com dados do Ministério da Saúde, 

um em cada três brasileiros não faz check-up 
médico anual. O hábito é de suma importância, 
pois pode prevenir doenças como infarto, AVC, 
hipertensão, diabetes e cânceres.

Venda ilegal de bebida alcoólica representa 
prejuízo de R$ 10 bilhões aos cofres públicos

A 6ª Cantata de Natal do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais (TJMG) teve como inspira-
ção a Folia de Reis, tradição folclórica que se tornou 
patrimônio de Minas. A apresentação, com mais de 
300 crianças e jovens do Coral Infantojuvenil e da 
Coinj, emocionou o público. 

sAúde e vidA – PáginA 7

Folia de Reis foi tema da
Cantata de Natal do TJ

GerAl – PáginA 9

Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora
volta a receber visitas em janeiro de 2020
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O mercado de bebidas etílicas no país tem uma estatística 
desafiadora para as autoridades: a venda ilegal. Segundo 
pesquisa do Ibrac, 1,1 bilhão de litros são comercializados, mas 
destes, 14,6% entram no mercado de forma ilícita. Isso repre-
senta uma perda de arrecadação de R$ 10 bilhões em impostos.
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PessoAs com mAis de 50 Anos
gAstAm r$ 1,8 tri AnuAlmente
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E D I T O R I A L

Fim de ano nem sempre é de festa
e pode trazer solidão e tristeza

O emocional de muitas 
pessoas costuma ficar aba-
lado pelas comemorações 

de fim de ano. Para boa 
parte da população o sen-
timento é de alegria, mas o 
período também faz aflorar 

a tristeza, angústia e 
solidão para alguns. 
Para se ter uma ideia 
da dimensão dessa 

realidade, historica-
mente, a procura por 
atendimento no Cen-
tro de Valorização da 

Vida (CVV) aumenta cerca 
de 20% em dezembro. Para 
falar sobre o assunto, o 
edição do Brasil conver-

sou com Ordália Mendes 
Soares (foto), voluntária e 
porta-voz do CVV, em Minas 
Gerais, há 23 anos.

daniel Amaro

O CVV funciona 24 horas pelo telefone 188 e é um serviço to-
talmente gratuito. Além disso, existem diversos postos físicos de 

atendimento espalhados pelo Brasil. Em Belo Horizonte, o ende-
reço fica na Rua Desembargador Barcelos, 1.286 - Bairro Nova Suíça. 
Funciona diariamente, das 15h às 23h, inclusive Natal e Ano Novo!

Por que o fim de ano mexe com algu-
mas pessoas?

Isso se deve, ao fato, dos indivíduos se lembrarem 
das pessoas queridas que já não estão por perto. 
Elas sentem falta e possuem uma dificuldade em 
conviver com essa situação, fora que, nessa época 
do ano, o emocional é sempre mais aflorado. As 
pessoas se sentem mais sozinhas e ficam carentes. 
Tem ainda a questão dos planos que foram feitos e 
não colocados em prática, problemas financeiros, 
familiares ou no trabalho. Para se ter uma noção, o 
atendimento telefônico do CVV recebeu apenas no 
dia 16 de dezembro deste ano mais de 12 mil ligações.

As redes sociais contribuem para isso?

Se acessam muito as redes sociais ou até 
mesmo assistindo televisão, as pessoas podem ter 

a sensação de que todos à sua volta estão felizes 
e rodeados de amigos, enquanto elas passam por 
momentos difíceis. Isso pode atrapalhar bastante 
nessa época de Natal e Ano Novo. Não procure 
focar  no virtual ou no que os outros estão fazendo, 
é muito melhor conversar com alguém próximo.

como seria possível ajudar?

Acredito que empatia é a melhor coisa que uma 
pessoa pode oferecer a outra nesse período. Não com 
a finalidade de sentir a dor do outro, mas de tentar 
compreendê-la sem pré-julgamentos e críticas. Isso 
pode trazer conforto e a percepção de que se é res-
peitado e querido. É comum para alguns, na tentativa 
de ajudar, dizer que aquela situação vai passar, não é 
nada e tem coisa muito pior. Essas afirmações podem 
levar a pessoa a se sentir ainda menos capaz de supe-
rar suas dificuldades ou a se afastar emocionalmente.

qual a importância de buscar auxílio?

Quando a pessoa está passando por um mo-
mento difícil, sente necessidade de conversar e 
desabafar. Mas, ela não quer fala com amigos, 
parentes ou pessoas mais chegadas. Nesse aspecto, 
o CVV é importante, pois ela não precisa se identifi-
car e consegue ser ouvida com total respeito e sem 
julgamentos. A partir do momento em que conta o 
que está acontecendo, ela mesma acaba fazendo 
uma reflexão, e encontrando uma saída para seu 
problema. Nós não damos conselhos, apenas aco-
lhemos com todo carinho e cuidado.

como funciona o cvv?

O Centro de Valorização da Vida é uma orga-
nização sem fins lucrativos que, há mais de 55 
anos, presta serviço voluntário e gratuito de apoio 
emocional e prevenção ao suicídio. O contato com o 
CVV é feito pelo telefone 188, sem custo de ligação 
e funcionamento 24 horas. Ainda pode ser feito pelo 
site www.cvv.org.br, por chat ou e-mail. Também te-

mos 162 postos físicos de atendimento espalhados 
pelo Brasil e mais 41 em processo de instalação.

Fazemos um acolhimento com empatia para 
auxiliar as pessoas em qualquer situação da vida 
para conversarem abertamente. O voluntário gasta 
o tempo necessário em cada ligação para que a 
pessoa possa desabafar. Cada atendimento é único 
e pode levar uma média de 30 minutos.

quais as mudanças mais perceptíveis 
nos últimos anos?

A solidão é uma coisa que nunca muda. 
Geralmente, a pessoa que liga para o CVV está 
sempre sozinha. Os adultos têm mais dificuldade de 
conviver com as perdas, enquanto os mais jovens 
ligam devido ao bullying. Também notamos um 
crescimento na procura pelos serviços. De 2016 
para 2017, por exemplo, o número de atendimentos 
dobrou de 1 milhão para 2 milhões em todo o país. 
Esse salto pode ser devido ao maior debate sobre 
prevenção do suicídio na sociedade e pela expansão 
do telefone 188 para todo o território nacional.

você 
sabia?

Junto com as luzes de Belo Horizonte, quem também brilhou neste 
fim de ano foi a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), que comandou a iluminação da Praça da Liberdade. 
O projeto esteve por um fio de não se concretizar em 2019, uma 

vez que a Cemig arcou com 35% dos R$ 500 mil necessários, enquanto 
que a CDL/BH bancou os 65% restante.

Ao que tudo indica, a Cemig está fazendo caixa para melhorar 
o perfil financeiro a fim de privatizá-la. Assim, projetos de cunho 
turístico-cultural, como o da Praça da Liberdade, teriam sido ava-
liados como supérfluos. No entanto, essa decisão foi desrespeitosa 
com nós, mineiros.

A partir disso, a CDL/BH e a Cemig foram ao mercado buscar 
apoio financeiro e logístico para viabilizar a iluminação da praça. 
Afinal, por anos, esse tem sido um dos poucos atrativos turísticos da 
capital mineira que, no fim de ano, fica vazia, uma vez que as pessoas 
viajam para o interior ou para outras cidades com a finalidade de se 
reunirem com familiares. 

Depois do protagonismo da CDL/BH, outros atores, inclusive a Se-
cretaria de Turismo e Cultura do Estado, decidiram participar da mobili-
zação. Se bem que a secretaria, como entidade maior e interessada no 
assunto, é quem deveria ser a principal responsável pela empreitada. A 
ela, incontestavelmente, faltou tal iniciativa. 

Ainda bem que os belo-horizontinos podem contar com uma enti-
dade da dimensão da CDL/BH. Quando foi informado sobre o assunto, 
o presidente da instituição, Marcelo Souza e Silva, reunindo-se com 
toda sua diretoria, entrou em ação. E o resultado, como se percebe, 
é a tradicional Praça da Liberdade iluminada nas noites de dezembro. 

Ao liderar esse movimento, a CDL/BH demonstrou sua força de 
mobilização junto à classe empresarial, além deixar claro seu poder 
nos meandros políticos e setores afins. Nos tempos atuais, ela tem se 
firmado com uma entidade de prestígio, especialmente por representar 
12 mil associados, atendendo prioritariamente o segmento do comércio 
e prestação de serviço. Aliás, a instituição já se prepara para comemorar 
60 anos de fundação em junho de 2020. E vive, talvez, sua melhor fase, 
já que é uma referência nacional. 

Desta vez, foi possível administrar a demanda pública devido aos 
representantes da iniciativa privada. Mas, no próximo ano, o governador 
Romeu Zema (Novo) terá de destacar alguns auxiliares para ficarem 
atentos a projetos como esse. A iluminação natalina, além de deixar a 
cidade mais bonita, é um motivo para a visitação de turistas de diversos 
lugares do Brasil e do mundo.

“Acredito que
empatia é a melhor

coisa que uma
pessoa pode oferecer

a outra nesse período”

iluminação da Praça da liberdade

Beto Novaes
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BBB: bancadas do boi, da bala e da 
bíblia. A sigla é bastante conhecida e 
tende a ganhar mais fôlego nos próxi-
mos tempos. Fiquemos com esta última, 
começando com a hipótese: a bancada 
evangélica vai se fortalecer no governo 
Bolsonaro, na esteira do crescimento do 
evangelismo no Brasil.

Um conjunto de elementos sinaliza 
nessa direção: vínculo forte que os 
evangélicos têm com os valores conserva-
dores, matriz do ideário governamental; 
grande bancada parlamentar, que soma 
cerca de 200 deputados e 10 senadores; 
prestígio que o presidente confere aos 
evangélicos, frequentando cultos, rece-
bendo bênçãos de pastores. Sua esposa, 
Michelle, é intérprete de libras nos cultos 
dominicais da Igreja Batista Atitude, no 
Rio. Já a cerimônia religiosa da união do 
casal foi oficiada pelo pastor Silas Mala-
faia, da Assembleia de Deus. 

Que fenômenos explicam a expansão 
dos evangélicos no território, que hoje se 
aproximam de 24% da população, en-
quanto os católicos caem para a faixa dos 
62%, de acordo com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE)? O que 
se sabe é que o evangelismo se apresenta 
como uma entidade viva, tocando direta-
mente no coração dos fiéis, renovando a 
liturgia, movimentando platéias, falando 
de problemas cotidianos e mostrando a 
trilha para os participantes usufruírem, 
desde já, os bens terrenos.

Desse modo, a pobreza pode ser rever-
tida por atos e disposição de cada um. Já a 
Igreja Católica tem na pobreza um dos eixos 
de sua pregação. Ao tomar posse, o Papa 

Francisco teria dito: “como eu gostaria de 
uma igreja pobre, para os pobres”. A men-
ção aos pobres é referência a São Francisco 
de Assis, cuja vida foi dedicada à pobreza. 
O papa escolheu o nome de Francisco para 
evocar o santo. Sem esquecer que Cristo 
nasceu numa manjedoura. 

Entre as teses sobre o evangelis-
mo, particularmente sobre a vertente 
pentecostal, movimento de renovação 
cristã que dá ênfase à união com o 
Espírito Santo, há um texto interessante 
do pesquisador Brand Arenari. O foco da 
mensagem pentecostal é a promessa de 
integrar indivíduos à dinâmica central 
da sociedade, o que inclui as noções de 
inclusão, ascensão social e modelos de 
vida individuais. Escopo que encontra 
guarida na Teoria da Prosperidade, pela 
qual as pessoas podem ter acesso “às 
maravilhas do mundo moderno”, aqui 
e agora. “O sofrimento não tem mais 
valores positivos”, encontrados em outras 
doutrinas, aduz Brand.

Condição para se galgar o edifício da 
melhoria de vida é o seio familiar. No pen-
tecostalismo, a família assume o papel de 
um “banco de créditos afetivos, morais 
e cognitivos”. Preservar a família é, por-
tanto, um dos eixos do credo, com suas 
“células” que acompanham a dinâmica 
da vida de seus membros. Indivíduos dis-
ciplinados, orientados para o estudo e o 
trabalho, acabam encontrando a receita 
do “sucesso”.

Olhemos para os cárceres abarrota-
dos. Quem leva aos presos a mensagem 
de esperança, de voltar a uma vida 
saudável, com acesso aos bens mate-

riais, contanto que sigam preceitos e 
determinadas linhas de comportamento? 
As igrejas evangélicas. Sob essa crença, 
presos saem dos cárceres com uma bíblia 
na mão.

Projetemos esse cenário sobre a 
textura social e o terreno da política. A 
inferência é clara: núcleos populacionais, 
a partir das camadas pobres, essas que 
formam um anel em torno do centro das 
cidades, se identificam com um ideário 
próximo às suas necessidades materiais 
e espirituais. Antes do Reino dos Céus, 
os crentes têm de enfrentar as agruras 
do Reino terreno, que estão ali no bairro 
onde moram com suas famílias carentes. 

Em suma, a receita do pentecostalis-
mo é não se conformar com a pobreza. 
Daí o aceno a melhores dias. O discurso 
é: o indivíduo é dono do seu destino e, 
assim, pode direcionar sua vida. Sob 
esse preceito, é razoável prever que pen-
tecostais e outras igrejas evangélicas se 
expandam em progressão geométrica 
enquanto a Igreja do papa Francisco sofre 
uma diminuição.

Dito isto, convém lembrar que o go-
verno do presidente Bolsonaro se inclina 
na direção dos evangélicos. Apesar de 
católico, identifica-se melhor com essas 
igrejas. Ele já prometeu nomear para o 
Supremo Tribunal Federal (STF) um minis-
tro “terrivelmente evangélico”. A bancada 
da bíblia, com seus fiéis, se infiltra nas 
malhas do Estado, fazendo emergir o 
debate: o Estado é ou não laico? Terá o 
evangelismo influência em demasia na 
condução do Estado brasileiro? Perguntas 
que vão abrir o debate.

O avanço dos evangélicos
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AleX de FreitAs

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

experimente a cachaça “PurAnA” 
e outros produtos artesanais.

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

romeu zema fecha primeiro ano de
governo com 57,6% de aprovação

contagem continuará dando mais
qualidade de vida à população em 2020

O ano de 2020 se aproxima. Com ele, 
a expectativa de que Contagem passe por 
uma transformação na mobilidade urbana. 
O maior canteiro de obras públicas da região 
metropolitana de Belo Horizonte causará o 
impacto que a população tanto deseja: me-
nos tempo no trânsito e maior convívio com 
a família, deslocamentos mais rápidos no 
modernizado transporte coletivo e a cidade to-
talmente interligada por corredores viários, a 
comodidade e praticidade das novas estações 
de embarque e embarque, o conforto das ruas 
e avenidas recapeadas. A prefeitura trabalha 
para oferecer tudo isso aos contagenses.

Para isso, investe mais de R$ 1,2 bilhão 
em obras. Além das de mobilidade, bairros 
e vilas das oito regionais estão passando por 
um processo de reestruturação urbana. Por 
meio do programa “Obra na rua – É rápida, 
é sua”, intervenções pontuais de drenagem, 
pavimentação, infraestrutura e iluminação 
mudam completamente a vida dos morado-
res, que há décadas aguardam as benfeitorias. 
Muita coisa ficou pronta no decorrer de 2019 
e a prefeitura continuará entregando as 
melhorias no ano que vem, garantindo mais 
qualidade de vida para a população.

Da mesma forma, a Prefeitura de Con-
tagem continuará fazendo melhorias nas 
unidades de saúde e escolas. São dois seto-
res que avançaram muito desde o início de 
2017, mas que necessitam de investimentos 
permanentes. Já conseguimos aumentar 
significativamente o número de leitos hos-
pitalares, a quantidade de atendimentos 
e procedimentos cirúrgicos e a entrega de 
equipamentos para pessoas com necessi-
dades especiais. Nas instituições de ensino, 
a entrega de uniformes e kits escolares, a 
ampliação da oferta de vagas, sobretudo na 
educação infantil, refletem positivamente 
entre os estudantes. O índice de alfabetiza-
ção deu saltos históricos na nossa cidade. 
Sabemos que muita coisa ainda precisa ser 
feita. E será.

A prefeitura continuará valorizando seus 
servidores, como tem feito independente-
mente da crise financeira sem precedentes 
no país. Também vai trabalhar para manter 
Contagem entre as cidades de Minas Gerais 
com maior oferta de empregos, atraindo 
novos empreendimentos e consolidando o 
município como polo industrial. Na parce-
ria com as forças de segurança pública do 

estado, continuará atuando com firmeza 
no combate à criminalidade e na redução 
dos índices de violência. Queremos que as 
famílias contagenses usufruam dos espaços 
de convivência com tranquilidade.

Continuaremos fomentando as ativida-
des culturais e desportivas, bem como as 
ações sociais por toda a cidade, levando 
mais dignidade principalmente aos mais 
necessitados, que por muito tempo ficaram 
invisíveis aos olhos do poder público muni-
cipal. A regularização fundiária e reestrutu-
ração urbana de comunidades que ainda 
sofrem com a falta de serviços básicos são 
outras metas perenes da prefeitura. Tudo 
em conformidade com a preservação dos 
nossos mananciais hídricos e das nossas 
áreas verdes, extirpando as ameaças à Bacia 
de Várzea das Flores, caixa d’água de grande 
parte da região metropolitana.

Em nome da Prefeitura de Contagem, de-
sejo a todos os contagenses um Natal cheio 
de luz e paz ao lado de suas famílias. Que 
2020 chegue nos enchendo de esperança 
e força para continuarmos trabalhando por 
uma cidade cada vez mais próspera. Vamos 
em frente!

Presidente da Assembleia Legislativa
entrega relatório ao governador de MG

O presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), deputado Agostinho Pa-
trus (PV), entregou ao governador Romeu Zema 
(Novo) o relatório-síntese do 2º ciclo do Assembleia 
Fiscaliza, realizado entre os dias 7 e 18 de outubro. 
Durante a solenidade de entrega, realizada no dia 
16, o parlamentar salientou o compromisso da 
Casa Legislativa com a superação da crise fiscal do 
estado e a retomada do crescimento econômico.

O relatório contém sínteses dos assuntos 
discutidos e sugestões de encaminhamentos 
para os problemas apontados durante as 12 
reuniões do Assembleia Fiscaliza, evento ins-
tituído pelo Parlamento mineiro em 2019, 
a partir da Emenda Constitucional 99, para 
qualificar a ação fiscalizadora do parlamento. 
Em seu segundo ciclo, as recomendações da 
ALMG à atuação do Poder Executivo foram 

operacionalizadas por meio de 318 requeri-
mentos ao governo estadual.

Ao receber o documento, o governador 
Zema destacou o protagonismo da ALMG na 
condução do estado. Ele disse que, em 2019, 
o Poder Executivo reduziu despesas e revisou 
contratos de forma que, em 2020, as expec-
tativas são de potencializar os investimentos 
em políticas públicas importantes. Para 
Zema, ele afirmou que conta com o apoio 
da Assembleia, em especial na discussão e 
aprovação das reformas previdenciárias e 
administrativas que devem ser enviadas à 
Casa no próximo ano.

Também o deputado Agostinho salientou 
a importância da parceria entre os poderes 
para superar a crise fiscal. Assim, ele devolveu 
ao Poder Executivo recursos economizados 
pela Assembleia ao longo do ano, que soma-
ram pouco mais de R$ 46 milhões. “É uma 
demonstração do esforço de 77 deputados”, 
salientou. Segundo o presidente da ALMG, 
o valor é referente a redução de custos com 
deslocamentos pelo Estado e na gestão da 
instituição e deve ser investido, conforme 
definição com os líderes da ALMG, na área 
da saúde.

Agostinho devolveu ao Poder executivo recursos economizados pela Almg ao longo do ano
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O esforço do governador Romeu Zema 
(Novo), neste primeiro ano, à frente do Exe-
cutivo, rendeu frutos. De acordo com pesquisa 
divulgada pelo jornal O Tempo, 57,6% dos en-
trevistados aprovam sua gestão. Simplicidade, 
dedicação e trabalho são apontados como 
causas para a boa avaliação dos mineiros.

Para entender esse cenário, é preciso voltar 
um pouco. Logo no início do mandato, o go-
verno lançou o “Transforma Minas”, programa 
para aperfeiçoar o modelo de atração, seleção, 
desenvolvimento e desempenho de profissio-
nais para a administração pública do estado. 
O objetivo era que os servidores selecionados 
fossem preparados para enfrentar grandes 
desafios pelos quais o estado passava e passa. 

Mesmo com o cenário financeiro tão negati-
vo, o governo atraiu para Minas Gerais mais de 
R$ 55 bilhões em novos investimentos. Gerou, 
de janeiro a novembro, 133 mil novos postos 
de trabalho com carteira assinada. A gestão 
também tem focado em diminuir a burocracia 
e fomentar o desenvolvimento por meio do 
programa “Minas Livre para Crescer”, lançado 
no início de dezembro. O governador pagou, 
mesmo com o estado quebrado, o 13º salário de 
2018 aos servidores, devido pela gestão anterior, 

e saldou o abono natalino deste ano para 61,5% 
do funcionalismo.  

Para conhecer de perto os problemas de 
cada região, Zema visitou mais de 80 cidades 
neste ano. Também procura ir às secretarias de 
Estado para saber das equipes o que pode ser 
melhorado e como fazer. Segundo informações, 
seu salário só é depositado em sua conta depois 
que todos os funcionários recebem e ele faz 

questão de doar o valor para instituições de 
caridade. 

Zema é um exemplo quando o assunto é 
engajamento, criatividade, empenho e dedica-
ção. O governador não tem se deixado abater 
com as críticas, uma vez que seu objetivo é 
trabalhar por Minas. Para solucionar os pro-
blemas do estado, convoca todos os poderes, 
independentemente de partido político.

da redação
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valadares x zema
Recentemente, o deputado gustavo valadares (PSDB), 

líder do bloco governista na Assembleia, disse à imprensa que, 
a essa altura, o governador romeu zema (Novo) já entendeu a 
necessidade de atuar em parceria com outros poderes, inclusive 
com os deputados. “Ele já está prestigiando muito mais os 
parceiros na Casa, afinal, é por aí que se encontra o consenso 
na hora das votações mais importantes. Contudo, a base de 
apoio do governo já melhorou bastante”, comentou.

deputado e o cruzeiro
Assim que o Cruzeiro foi rebaixado para a segunda divisão 

do Campeonato Brasileiro, muitos deputados foram ao plenário 
da Assembleia para criticar a atual administração do clube. O 
parlamentar léo Portela (PL), por exemplo, sugeriu a interdição 
geral do presidente Wagner Pires de sá, que mesmo diante 
do fato concreto, estava concedendo declarações importantes 
como se estivesse no melhor dos mundos. 

Fiemg é contra
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(Fiemg) se posicionou contra a decisão do Supremo Tribunal 
Federal que define como crime o não recolhimento de ICMS. 
Para o presidente em exercício da entidade, emir cadar Filho, 
a inadimplência de débito declarado e não pago não deve ser 
confundida com sonegação, sob a pena de criminalização da 
atividade produtiva brasileira.

católicos x evangélicos 
Quando o assunto é a sucessão da Prefeitura de Belo 

Horizonte, a Igreja Católica dissemina a tese de que religião 
e futebol não se misturam. No entanto, do outro lado dessa 
corda, os evangélicos fazem questão de eleger uma bancada de 
vereadores, participar da administração e influenciar na escolha 
de candidatos, especialmente, a Igreja Universal, considerada 
a mais forte entre os protestantes na região metropolitana.

Projetos de r$ 163 milhões
Com o objetivo de garantir recursos para obras de infraes-

trutura, mobilidade urbana, saneamento e requalificação de 
vias, além de reforma e equipamento de escolas, os vereadores 
de Contagem aprovaram quatro projetos de lei (PL) propostos 
pela prefeitura. As matérias autorizam o município a contrair 
empréstimos com quatro instituições financeiras na ordem de 
R$ 163 milhões.

Prisão em 2ª instância
Para o senador álvaro dias (Podemos), a prisão em se-

gunda instância ainda vai render muito falatório no âmbito do 
Congresso Nacional, mas, por outro lado, em sua avaliação, 
lá mesmo no parlamento existe uma conspiração contra a 
possível aprovação da matéria em plenário. Vejam bem, o 
senador falou, mas não demonstrou prova nenhuma. Coisa 
de político, não é mesmo gente?!    

Fábrica de crime
No Brasil existem mais de 800 mil presos e, ao longo dos 

anos, os presídios estão sendo transformados em uma fábri-
ca de criminosos. Encontrar um modelo para resolver isso é 
urgente, pois o atual estilo de encarceramento está saturado. 
Opinião do cientista político robson sávio. Mas, qual medida 
poderia ser tomada?

Arena do galo
Um jornalista da imprensa nacional está investigando, 

minuciosamente, os detalhes dos contratos para construção 
da Arena do Galo, na divisa de BH com Contagem. A suspeita 
é de que o terreno não comportaria este tipo de construção e 
que isso só foi possível mediante o envolvimento de pessoas 
influentes dentro da MRV. 

PreFeito de contAgem

https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/segundo-quadrimestre-mai-ago/documentos/relatorios-com-recomendacoes/00relatorio-sintese-segundo-ciclo.pdf
https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/segundo-quadrimestre-mai-ago/documentos/relatorios-com-recomendacoes/00relatorio-sintese-segundo-ciclo.pdf
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/index.html?albPos=1
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

Presidente dA câmArA de dirigentes loJistAs de Belo Horizonte (cdl/BH)

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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cofres públicos perdem r$ 10 bilhões
com venda de bebidas alcoólicas ilegais

Uma a cada 4 garrafas de uísque é ilícita

Chegamos à época mais feliz para as famí-
lias brasileiras, a das festas de Natal e Ano Novo. 
E, neste ano, chegamos a esse período festivo 
em um clima de mais otimismo e esperança.

Não é possível dizer ainda que a crise está 
totalmente superada. Mas, é visível que o 
clima é outro. As ruas e lojas estão enfeitadas. 
As árvores de Natal voltaram a ser montadas. 
Amigos e parentes se confraternizam e trocam 
presentes. Simbolizando esse clima, há a Pra-
ça da Liberdade decorada e enfeitada, graças 
a uma iniciativa capitaneada pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
e por empresas parceiras. 

A economia, conforme os dados divulgados 
a cada mês, dá sinais de que começa a sair do 
vermelho e de que pode entrar em nova fase 
positiva. Os setores de comércio e de serviços, o 
que mais emprega e movimenta a economia de 
Minas Gerais, respondendo por 70% dos empre-
gos e 65% do Produto Interno Bruto (PIB), tem 
três fatores que estão estimulando as vendas 
neste final de ano: os juros em baixa, a inflação 
controlada e o aumento na concessão de crédito.

Pela primeira vez, em pelo menos 5 anos, 
as previsões para as vendas de final de ano são 
positivas. A estimativa é de que tenham sido 
criadas 366 mil vagas de emprego temporário 
em todo país – o maior número em 5 anos.

As taxas de juros estão no menor patamar 
da história: a Selic (índice de referência da 
economia) fechou o ano em 4,5%. A inflação 
sob controle é outro ponto positivo para que 
os consumidores voltem às lojas com mais 
confiança. Embora alguns preços estejam 
elevados neste final de ano, principalmente 
o das carnes, não há mais o fantasma da in-
flação assombrando as famílias e represando 
o consumo.

Outros fatores que podem alavancar as 
vendas são o aumento no crédito, que cres-
ceu 14,3% no ano, em relação a 2018, e um 
montante maior de dinheiro em circulação, 
graças a medidas como a liberação do saque 
do FGTS e a regularização do pagamento do 
salário do servidor público de Minas Gerais 
pelo governo de Romeu Zema (Novo).

O resultado da Black Friday, no final de 
novembro, já foi uma amostra dessa reto-
mada. As vendas cresceram mais de 20% e 
movimentaram R$ 3,2 bilhões apenas no 
comércio on-line.

Essa expectativa é baseada nos primei-
ros resultados do comércio em dezembro 
e em pesquisa encomendada pela CDL/
BH ao Instituto Quaest, que aponta um 
aumento na proporção de consumidores 
que acreditam que a situação financeira 

vai melhorar. A pesquisa também mostra a 
retomada na disposição de consumir e pre-
sentear nas festas de final de ano. Segundo 
a pesquisa, 65% dos belo-horizontinos 
querem comprar e 48% planejam gastar 
mais de R$ 300.

Ainda há muito a fazer para que a econo-
mia retome esse círculo virtuoso que todos 
queremos. O governo federal precisa conti-
nuar a implementar as reformas. Depois da 
Previdência e da Lei da Liberdade Econômica, 
é urgente a aprovação das reformas Tributária 
e Administrativa, além de medidas que sim-
plifiquem a atividade econômica, facilitem a 
vida do empreendedor e, consequentemente, 
a geração de empregos.

Aqui, em Minas Gerais, o governo tam-
bém tem feito a sua parte com medidas de 
recuperação fiscal, de redução de gastos 
públicos e de simplificação econômica que 
já começaram a dar resultado. Nosso estado 
é o segundo que mais criou empregos no 
Brasil neste ano.

Os setores de comércio e serviços são 
essenciais para a retomada da economia do 
Brasil. Que o Natal e o Ano Novo marquem 
essa recuperação, com mais esperança, ale-
gria, emprego e renda nas casas dos mineiros 
e dos brasileiros.

Um Natal de esperança
na recuperação econômica

m levantamento apresentado pelo 
Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), 
em parceria com a Euromonitor Inter-
national, aponta que o Brasil deixou 

de arrecadar R$ 10 bilhões em impostos com 
o mercado ilegal de bebidas alcoólicas em 
2017. Uísque, vodka e cachaça estão entre os 
principais alvos de contrabando, falsificação, 
produção ilegal e sonegação fiscal.

De acordo com o estudo, do mercado geral 
de bebidas (1,1 bilhão de litros de álcool puro) 
14,6% é ilícito. Se forem consideradas apenas 
as vendas de destilados, 28,8% do volume em 
álcool puro é composto por produtos ilegais, o 
que equivale a uma em cada quatro garrafas de 
uísque e uma em cada cinco de vodca vendidas.

Apesar de não especificar quais marcas mais 
sofrem com o mercado ilegal, Carlos Lima, diretor 
executivo do Ibrac, esclarece que algumas cate-
gorias de bebidas são alvos de crimes específicos. 
“O uísque é o mais atingido pela questão do con-
trabando, a vodka é alvo de 
falsificação e a cachaça é 
a categoria mais penali-
zada quando falamos da 
produção ilegal”, afirma.

O estudo não mensu-
ra a perda de arrecadação 
estadual com a prática, 
mas destaca que a ca-
chaça é o produto que 
mais sofre com o co-
mércio ilegal. Cerca 
de 160 milhões de 
garrafas desse desti-
lado são fabricadas 
e comercializadas 
em desrespeito à 
legislação vigente. 
Minas Gerais é o 
maior produtor de 

cachaça artesanal do país, com 200 milhões de 
litros por ano (50% da produção nacional neste 
segmento). No estado, a atividade é responsável 
pela geração de mais de 100 mil empregos diretos 
e cerca de 300 mil indiretos. 

“No recorte da cachaça, que é o artigo que 
mais interessa a Minas, o consumidor, muitas 
vezes, adquire produtos sem registro no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), sem rótulo, achando que isso é uma 
espécie de charme, aquela história da ‘cachaci-
nha da roça’. O consumidor precisa estar ciente 
do risco que está correndo ao consumir uma 
mercadoria sem registro”, adverte Lima.

De acordo com a pesquisa, além da perda 
de arrecadação aos cofres públicos, os produtos 
ilícitos apresentam riscos à saúde da população, 
já que utilizam insumos sem procedência com-
provada e a fabricação não passa por qualquer 
controle de fitossanitário. O material estima que 
o valor perdido com o mercado ilegal total de 
bebidas alcoólicas seria suficiente para pagar o 
salário de 83 mil enfermeiras, construir mais de 
5,2 mil escolas e 360 hospitais.

Para Lima, a distinção entre bebida 
lícita e ilícita começa no preço. 
“Em algumas situações, o 
consumidor é induzido 
ao erro por não sa-
ber que está 

comprando uma bebida falsa. Agora, em outras 
ocasiões, a diferença de valor é tão nítida que é 
claro que o consumidor precisa desconfiar que 
tem alguma coisa errada com aquele item”.

Segundo o diretor, a média do custo de pro-
dução ilegal é 69% inferior ao custo da produção 
legal. Em termos de falsificação, a média de preço 
do produto ilícito é 12,4% menor que o legal. No 
contrabando, os valores caem 26,5%. Para certifi-
car que a bebida é segura, o cliente deve consumir 
mercadorias rotuladas e buscar, na etiqueta, o 
registro no Mapa e dados como a razão social e o 
CNPJ da empresa. “Além disso, não comprar bebi-
das comercializadas em beira de estrada, às vezes, 
vendidas até em garrafas pet”, acrescenta Lima.

Como forma de combater esse mercado 
ilegal, o material aponta a simplificação do 
sistema tributário para tornar a atividade 
menos lucrativa para criminosos, aumento do 
controle nas fronteiras e conscientização dos 
consumidores.
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governando via internet
“O governo federal é comandado por um grupo de pes-

soas por meio das redes socais”. Ao condenar essa realidade, 
o filósofo marcos nobre acrescentou: “Parece que o projeto 
é destruir as instituições sérias, como as ONGs, para depois 
administrar o rescaldo”. 

economia doméstica
Do alto de sua experiência, o jornalista carlos Alberto 

sardenberg destaca: “A recente medida do governo federal 
que visa liberar mais valores referentes ao FGTS, vai, com 
certeza, ajudar a inflar a economia doméstica, com resultados 
práticos na retomada do crescimento brasileiro, mesmo que 
timidamente. Mas, o caminho é esse, comentou. 

ministro influente
Na avaliação da jornalista natuza nery, os caminhos in-

dicam que no próximo ano, a força do ministro da Economia 
Paulo guedes deve aumentar substancialmente. Ele passaria 
a dominar a cena, em eventos constantes, funcionando, efe-
tivamente, como uma espécie de primeiro ministro, inclusive 
com força para negociar aprovação de matérias nos bastidores 
do Congresso. 

sucessão em nova lima
Presidente da Associação de Municípios Mineradores de 

Minas Gerais (Amig), presidente da Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e prefeito de Nova 
Lima vitor Penido (DEM), tem se destacado como um político 
de proa. Mas, este ano, seu brilho não foi tão grande por conta 
da administração do presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), Julvan lacerda (MDB).

cena final. Quando o ano de 2020 começar, Penido terá 
de ser firme na hora de escolher um nome com chances de 
vencer o pleito em sua cidade, já que ele, por estar em seu 
segundo mandato, não pode se eleger. 

correndo o governo
“O governo Bolsonaro adota um tipo de comportamento 

que corrói e que aniquila o próprio governo. Isso é inédito 
nos países democráticos, pois ao destruir o dia a dia de sua 
administração, está jogando contra si próprio”. Avaliação da 
professora da UFMG cientista política magna inácio. 

Patrus governador
Não foi só a deputada ione Pinheiro (DEM), que tomou 

a iniciativa de divulgar o nome do presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Agostinho Patrus (PV), 
como pré-candidato ao governo de Minas. Outros parlamenta-
res também estão pensando assim e prometem se manifestar 
no mesmo sentido.

Juventude x internet
“É sempre assim: a internet ensina o jovem a salvar o 

mundo, mas não a arrumar o próprio quarto dentro de casa. 
É um contrassenso”, sentencia o filósofo luiz Felipe Pondé.
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População com mais de 50 anos
movimenta r$ 1,8 tri anualmente

A expectativa de vida vem au-
mentando e torna o Brasil um país 
com população idosa crescente. E o 
impacto das pessoas a partir dos 50 
anos na economia é evidente nos 
mais diversos setores como turismo, 
lazer, moradia, saúde, beleza e tec-
nologia. De acordo com a pesquisa 
Longeratividade, apresentada pelo 
Instituto Locomotiva, o público desta 
faixa etária movimenta R$ 1,8 trilhão 
ao ano, o equivalente a 42% do con-
sumo das famílias brasileiras. Os da-
dos reforçam que o mercado é bastan-
te promissor e não deve ser ignorado.

Desse montante, R$ 902 bilhões 
vêm do trabalho, R$ 672 bilhões das 
aposentadorias, R$ 1,5 bilhão das 
pensões e R$ 35 bilhões de outras 
fontes de renda. A receita média dos 
brasileiros com mais de 50 anos, que 
estão no mercado de trabalho (39% 
da população), é de R$ 2.126. Eles re-
presentam um quarto da população 
e somam, atualmente, 54 milhões 
de pessoas. Até 2050, esse número 
deve crescer mais de 80%, passando 
para 98 milhões de consumidores 
nessa faixa de idade.

Ainda segundo a pesquisa, viajar 
mais é o plano da maioria (52%), 
seguido por quem pretende tra-
balhar e guardar dinheiro (40%), 
empreender (38%), mudar de casa 
(24%) e estudar mais (20%). Um 
levantamento da Associação Brasi-
leira de Agências de Viagens (ABAV 
Nacional) também mostrou que os 
viajantes a partir de 65 anos repre-
sentam cerca de 15% dos pacotes 
turísticos vendidos no Brasil para 
destinos nacionais e internacionais.

O marceneiro Jayme Oliveira, 
67, é aposentado, mas não quer 
parar de trabalhar. “Ganho pouco 
mais que um salário mínimo e 
ainda tenho minha oficina como 
forma de completar minha renda. 
Não consigo me imaginar sem fa-
zer nada ou sentado no sofá vendo 
televisão”. Ele conta que parte do 
dinheiro é gasto com as despesas 
de casa, plano de saúde e remé-
dios. O montante que sobra fica 
guardado em uma poupança para 
emergências e lazer. “Eu e minha 

esposa vamos viajar em janeiro e 
ficar uma semana na cidade de 
São Lourenço. Todo ano fazemos 
uma viagem, seja a passeio ou 
para visitar os parentes”.

No ramo dos empreendedo-
res, o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) verificou que 17% dos 
novos empreendedores têm 
entre 55 e 64 anos e 8% têm 65 
anos ou mais. Enquanto os mais 
jovens declaram empreender 
seus negócios para conseguir in-

dependência financeira, os mais 
velhos afirmam ter uma outra 
fonte de renda.

A cabeleireira Adriana Souza, 
56, é dona de um salão de beleza. 
A maioria de seus clientes está na 
faixa etária entre 50 e 75 anos. “Já 
estou na profissão tem um bom 
tempo. Acredito que elas gostam 
do meu serviço, pois tenho um 
atendimento diferenciado. Sem 
falar no ambiente acolhedor que 
deixa todo mundo à vontade. 
Tenho paciência, sugiro cortes e 

explico quantas vezes forem neces-
sárias. Isso conquista a confiança 
do cliente. Minha renda vem toda 
do salão e também da revenda de 
cosméticos”, conta.

Propaganda preconceituosa

Apesar dos dados mostrarem 
o potencial de consumo da po-
pulação 50+, muitas empresas 
ainda não conseguiram enxergar 
esse cenário. A publicidade não é 
inclusiva o suficiente para cativar 
esses consumidores, confor-
me é evidenciado na pesquisa. 
Faltam estratégias específicas, 
produtos e serviços voltados às 
demandas desse grupo. 77% dos 
50+ afirmam que as pessoas 
que aparecem nas propagandas 
costumam ser muito diferentes 
delas. Além disso, 87% dizem que 
gostariam de ser mais ouvidos 
pelas empresas.

Para o economista Fernando 
Matos, as empresas precisam 
investir mais na população acima 
dos 50 anos, principalmente na 
questão comercial de despertar 
o desejo de aquisição. “Elas preci-
sam sair da zona de conforto para 
atender a esse nicho de consumo 
sem qualquer preconceito ou es-
tereótipo. Essa é uma faixa etária 
que movimenta os mais diversos 
setores e injeta trilhões na econo-
mia como mostram as pesquisas”.

Ele afirma que esse é um mer-
cado que está em expansão e deve 
continuar crescendo nos próximos 
20 anos. “Muitas indústrias já se 
atentaram a isso e estão investindo, 
seja no atendimento diferenciado ou 
no oferecimento de um produto ou 
serviço que atenda ao público acima 
dos 50 anos. Eles têm um grande 
poder de compra e são fiéis quando 
gostam e se sentem representados 
pela marca”, finaliza.

Perfil dos 50+
Apesar de nascerem mais homens do que mulheres, as bra-

sileiras com mais de 50 anos são maioria: 55% contra 45%. A 
região Sudeste concentra 46% da população. As demais regiões, 
em ordem decrescente, são: Nordeste (25%), Sul (16%), Centro-
-Oeste (7%) e Norte (6%). No quesito escolaridade, 53% tem até 
o ensino fundamental. Somente três em cada dez brasileiros com 
mais de 50 anos têm ensino médio completo e apenas um em 
cada dez tem ensino superior.

“muitas indústrias já se atentaram a isso e estão
investindo, seja no atendimento diferenciado
ou no oferecimento de um produto ou serviço

que atenda ao público acima dos 50 anos”

eles fazem a economia girar nos mais diversos setores do país
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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

Juiz

Presidente do tJmg, nelson missias de morais com dr. Juiz rafael
continentino, juiz de direito e diretor do Foro de santa maria do suaçuí/mg

o governo argentino elevou a taxa de exportação e isso 
pode afetar a importação do trigo pelo Brasil. Essa sobretaxa, 
inclusive, pode influenciar no preço do pão e macarrão em 
nosso país. E agora, Bolsonaro?

A JBs está pensando em importar 20 mil bois do Paraguai 
para abastecer o mercado brasileiro, já que a nossa carne está 
indo toda para a China. Isso pode mudar depois que Estados 
Unidos e China chegaram a um acordo comercial.

segundo alguns empresários americanos, a chamada 
sobretaxa sobre o nosso aço e alumínio, anunciada pelo 
presidente Trump, nada mais é que um balão de ensaio. Na 
realidade, até agora, isso não ocorreu.

o ex-vereador Wellington Magalhães, cassado pelos seus pares 
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, está prometendo uma re-
velação bombástica contra seus ex-companheiros. Seria uma dela-
ção premiada, no entanto, ninguém conhece o teor das denúncias.
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AgostinHo é A diFerençA - O deputado Agostinho Patrus (PV) 
vem conduzindo a Assembleia Legislativa de Minas dentro de um 
padrão moderno e diferente e, pela primeira vez, a Casa devolve o 
que sobrou do seu orçamento na verba que o Legislativo mineiro tem 
direito na arrecadação do estado. Normalmente, os outros poderes 
gastam até o último centavo e aplica o dinheiro em construções, 
reformas e nunca devolvem a sobra. Nos meus 40 anos de cobertura 
legislativa é a primeira vez que vejo uma atitude como essa. 

reJeição - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Re-
publicanos), bispo licenciado da Igreja Universal, está com 72% de 
reprovação dentre os eleitores cariocas e, mesmo assim, confirma que 
vai disputar a reeleição para o cargo. Crivella vai se transformando no 
pior prefeito dos últimos anos do Rio e, lamentavelmente, confundiu 
o cargo com religião, deixando de apoiar a festa mais popular da 
cidade: o Carnaval. Pelo que vejo, não aprendeu com seu padrinho 
e tio, o Bispo Edir Macedo que ao comprar a RecordTV, a transformou 
numa emissora que disputa a audiência do Brasil com a Rede Globo 
de Televisão. 

não Há risco À democrAciA - A declaração é do general 
Eduardo Villas Boas, comandante do Exército nos governos Dilma 
(PT) e Temer (MDB), quando revelou que sofreu pressões por uma 
intervenção militar no período de impeachment da presidente Dilma 
e do escândalo da JBS no Governo Temer. Ele disse que a constituição 
de 1988 vem resistindo e que as instituições cumpriram seu papel. 
Lembrou que antes, ainda muito cedo no período inicial da rede-
mocratização, as instituições funcionaram a contento na crise do 
Governo Collor de Melo. 

incomPetênciA - A BHTrans, que deveria estar nas ruas da 
capital mineira, achou uma maneira sensacional para acabar com 
o congestionamento: tem colocado faixas pedindo aos motoristas 
que evitem certos locais da cidade. Se você desce a Avenida Tereza 
Cristina rumo ao Centro, encontra várias com mensagens para evitar 
a área da rodoviária. O certo seria a empresa manter agentes na 
região para administrar o trânsito.

domingo, dia 22 de dezembro

Jornalista Antônio Silveira Soares
José Maria Cançado
Airton Norato - Contagem

segunda-feira, 23

Sra. Marilena de Melo Brandão - esposa de Ediraldo Brandão
Ana Luiza Santos 
Bernadete de Moura Soares

terça-feira, 24

Paulo Roberto Menecucci
Orestes Fra Batista 
Meteorologista Ruibran dos Reis

quarta-feira, 25

Jornalista Edilene Lopes – Rádio Itatiaia 
Radialista Custódio Pereira 
José Natal Gibosqui

quinta-feira, 26

Milton Naves - narrador da Rádio Itatiaia 
Ex-deputada Cecília Ferramenta

sexta-feira, 27

Márcio Duarte
Vilma Pereira Dias 
Leandro Guimarães 

sábado, 28 

Jornalista Vera Godoi
André Rennó Lima Guimaraes de Andrade

domingo, 29

Luiz Gherardi Marinho – edição do Brasil

Sesc abre inscrições para
Programa Jovem Aprendiz

interessados podem se candidatar até 05 de janeiro a mais de 80 vagas no estado

O Sesc está com inscrições 
abertas para o Programa Jovem 
Aprendiz em 23 unidades. Os in-
teressados poderão se candidatar 
até 5 de janeiro e serão oferecidas 
83 vagas em todas as regiões do 
estado. As vagas são destinadas a 
jovens de 14 a 24 anos que estejam 
cursando ou já tenham formado 
no ensino médio, sendo preferen-
cialmente alunos da rede pública 
de ensino. 

O objetivo do Sesc com o Progra-
ma Jovem Aprendiz é estimular a ca-
pacitação profissional e a qualificação 
de jovens, preparando-os para uma 
nova etapa de sua vida: a entrada no 
mercado de trabalho. Por isso, além 
de promover o desenvolvimento de 
habilidades que serão determinantes 
no futuro, o Sesc oferece salário/bolsa 
e diversos benefícios como vale-trans-
porte, plano de saúde e cartão do 
cliente. A carga horária é de 4h/dia.  

Para se inscrever, o candida-
to deverá preencher a ficha de 
inscrição e, preferencialmente, 
enviar para o e-mail: programa-
deaprendizagem@sescmg.com.
br ou entregá-la, em envelope 
lacrado, em uma das unidades 
do Sesc. 

A ficha de cadastro pode ser 
acessada no site do Sesc www.
sescmg.com.br  no campo “Jovem 
Aprendiz”.

vagas

Belo Horizonte 
Edifício-Sede 
Sesc Carlos Prates
Sesc Floresta
Sesc Santa Quitéria
Sesc Centro de Excelência em Saúde
Sesc Venda Nova

região 
metropolitana
Sesc Contagem
Sesc Ouro Preto
Sesc Santa Luzia

demais regiões 
do estado
Sesc Araxá
Sesc Governador Valadares
Sesc Grussaí (Rio de Janeiro)
Sesc Juiz de Fora
Sesc Montes Claros
Sesc Paracatu
Sesc Poços de Caldas
Sesc Pouso Alegre
Sesc Uberlândia
Sesc Uberaba

mailto:programadeaprendizagem@sescmg.com.br
mailto:programadeaprendizagem@sescmg.com.br
mailto:programadeaprendizagem@sescmg.com.br
http://www.sescmg.com.br
http://www.sescmg.com.br
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leíse costa

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

mesmo sem sintomas, check-up anual deve
ser feito para prevenir doenças silenciosas

Todos os anos, o ritual 
se repete: entre o fim 
do mês de novembro e 
início de dezembro, a 

mestranda Fabíola Freitas, 31, 
pega o telefone para marcar sua 
consulta de check-up médico. 
Com os pedidos em mãos, inicia 
a missão de marcar todos os 
exames, o objetivo é que, até o fim 
do ano, ela tenha um panorama 
do estado geral de sua saúde. 
“Algumas pessoas falam que ir ao 
médico sem estar sentindo nada é 
‘caçar’ doenças, isso é uma grande 
ignorância. Na minha família, por 
exemplo, há histórico de câncer 

de mama, como um dos fatores 
de risco é a genética, já faço 
mamografia anualmente, mesmo 
antes da idade recomendada 
porque preciso acompanhar de 
perto qualquer anormalidade”, 
descreve.

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, Fabíola é exceção. De 
acordo com levantamento do 
órgão, realizado em 2018, um 
em cada três brasileiros não tem 
o hábito de ir ao médico regular-
mente. Quando o recorte é feito 
sobre os homens, as estatísticas 
são mais pessimistas: 31% dos ho-
mens brasileiros não têm o hábito 
de ir aos serviços de saúde para 
fazer check-up e buscar auxílio na 
prevenção de doenças.

Para o cardiologista Diogo 
Umann, a procrastinação dos bra-
sileiros na hora de realizar exames 
anuais pode estar ligada à falta de 
sintomas. “A pessoa não sente nada, 
é totalmente ativa, às vezes, tem 
uma boa alimentação, dorme bem, 
não tem muito estresse no dia a dia, 
é magra, então, acredita que não 
precisa fazer nada porque toda a parte 
externa aparenta estar bem”. Entre-
tanto, o médico alerta que isso é um 
erro. “Existem doenças hereditárias 
que são silenciosas e a pessoa não 
percebe. Por exemplo, a diabetes só é 
sintomática quando já se tem. Então, 
as pessoas adiam a visita porque não 
sentem nada, mas sentir algo é sinal 
que já está tarde, por isso a prevenção 
é tão importante”, frisa.

Infarto, Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), diabetes, hipertensão e cânce-
res estão entre as principais doenças 
que podem ser evitadas ou tratadas 
em fase inicial com a realização do 
check-up. “No geral, são pedidos exa-
mes de sangue em que analisamos 
colesterol, vitaminas, hormônios, 
tireoide, marcadores hepáticos, glico-
se, anemia e hemoglobina. Exames 
de urina e fezes também são requi-
sitados. E, se o paciente tem algum 
quadro de hipertensão ou cardíaco, 
cada caso é um, mas podem ser pe-
didos um eletrocardiograma ou teste 
ergométrico”, completa o médico.

quando e como fazer?

O cardiologista explica que 
check-ups anuais são indicados para 
todas as pessoas, independente-
mente da idade. Porém, após os 25 
anos é preciso ser mais comprome-
tido com o hábito. 

Além disso, cada um precisa 
saber das particularidades, por 
exemplo, se há histórico familiar de 
colesterol alto ou de morte súbita 
quando, o ideal é que os exames 
sejam realizados desde a infância. 
Esses fatores também influenciam 
na periodicidade do procedimento. 
“No geral, em pacientes saudáveis, 
que não têm nenhuma comorbida-
de, o indicado é uma vez por ano. 
Pacientes que têm hipertensão, 
diabetes ou que já fazem algum 
tipo de tratamento, é preciso ir de 
6 em 6 meses”, esclarece Umann.  

Não há muitas diferenças nos 
exames pedidos para gêneros dife-
rentes. “Para as mulheres existem 
procedimentos específicos, como 
a mamografia e a consulta com 
a ginecologista para checar os 
índices hormonais e preventivos 
no colo do útero. Para os homens, 
é realizada a prevenção do câncer 
de próstata com os marcadores 

de Antígeno Prostático Específico 
(PSA) juntamente com o toque 
retal e o ultrassom realizado pelo 
urologista”, especifica o médico.

Na questão do preparo para a 
realização, as condições costumam 
ser simples. “O paciente precisa estar 
em jejum de, no mínimo, 10 a 12h. 
Não ter ingerido nenhum tipo de 
bebida alcoólica nas últimas 48h. 
Homens a partir de 45 anos que vão 
passar por exames na próstata não 
podem ter nenhum tipo de relação 
sexual antes. Dependendo do tipo de 
ultrassom da parte gástrica, também 
será exigido uma preparação especí-
fica”, diz o cardiologista. 

Os exames de check-up podem 
ser feitos na rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS), de forma gratui-
ta, procurando o posto de saúde 
do seu bairro. O procedimento 
também pode ser requisitado em 
clínicas de saúde privadas, que 
costumam oferecer promoções.

31% dos homens brasileiros
não têm o hábito de ir aos serviços

de saúde para fazer check-up e buscar
auxílio na prevenção de doenças
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nat macedo

“como fazer as pessoas gostarem de mim?” foi uma
das perguntas mais pesquisadas na internet em 2019

É fato que a internet facilita 
muito nossa vida cotidia-
na, afinal, por meio dela, 
é possível aprender a fazer 

uma receita, estudar, se informar 
sobre o que acontece no Brasil e 
no mundo, etc. E, na última se-
mana, o Google, principal site de 
buscas, publicou um relatório com 
as principais pesquisas feitas pelos 
brasileiros. A divulgação apontou 
que, por aqui, as pessoas procura-
ram se atualizar, principalmente, a 
respeito de política, redes sociais e 
famosos.

No entanto, foi na lista do 
“Como fazer” que o relatório 
chamou bastante atenção. Em ter-
ceiro lugar, atrás apenas de “Como 
fazer o Enem?” e “Como fazer 
ovo de Páscoa caseiro?”, aparece 
“Como fazer as pessoas gostarem 
de mim?”. A pergunta intrigou 

especialistas e, para a psicóloga 
Sônia Eustáquia, isso se deve ao 
imediatismo que virou hábito. “As 
pessoas querem respostas rápidas 
para tudo, o que complica a vida 
no aspecto de compreensão geral 
do “eu” no mundo, de quem eu 
sou, de onde vim, para onde vou 
e o que preciso”.

A partir do momento que 
elas são acometidas por esses 
questionamentos, segundo a 
psicóloga, correm para a internet 
e encontram receitas prontas, por 
exemplo, “5 passos para fazer as 
pessoas gostarem de você”. “E 
se prestar atenção em cada item 
e decidir segui-los, passa a ser 
alguém que está representando no 
mundo, pois as dicas vão fazer com 
ela deixe de ser si mesma”.

Sônia acrescenta ainda que a 
preocupação em corresponder a 
expectativa do outro pode explicar 
esse comportamento. “Dar amor é 
abrir mão de algum conforto meu 
e ofertar aquilo para fazer o outro 
feliz. Se sigo uma receita e faço o 
que o outro quer, não me respeito”.

A psicóloga afirma que todos 
precisamos de processos de auto-
conhecimento. “É duro se descobrir, 
mas também é bom e necessário. 
Precisamos aprender que algumas 
coisas da vida não têm solução. 

A gente tem que conseguir estar 
bem, em paz com nós mesmos e 
com os outros. E, para isso, é preciso 
exercitar nossas virtudes”.

Para ela, a busca no Google 
mostra um sentimento de falta. 
“Isso é inerente ao ser humano, 
ele nasce assim e quando precisa 
de carinho, é comum que busque 
formas de saná-lo. Algumas pes-
soas crescem com uma demanda 
grande de amor, talvez por não ter 
tido na infância. E isso vai sempre 
existir, mas pode ser amenizado 
pelos afetos durante a vida”.

Esse tipo de pesquisa pode 
gerar frustração, o que traz 
consequências. “Ao fazer uma 
busca assim, a pessoa não quer 
mudança, e sim milagres. Esta-
mos vivendo uma epidemia de 
depressão, ou seja, uma época 
de pessoas frustradas, deprimi-
das e brutas”.

A solução, segundo a especialis-
ta, não está em um site, mas na vida 
real. “A primeira coisa a se refletir é 
que, para que o outro goste de mim, 
também preciso gostar de quem 
sou. Quem não tem, não dá. O au-

toconhecimento é uma descoberta 
diária, é preciso buscar maneiras 
de me amar e de apreciar todas as 
nuances do meu ser”.

Sônia acrescenta que a vida é 
uma projeção do outro. “Transfiro 
para ele o que eu sou, em transcen-
dência. Se eu sou bom, o outro vai 
ser bom comigo. Por isso, precisa-
mos valorizar nossas qualidades e 
aprimorá-las, compreender nossos 
defeitos e buscar corrigi-los, além 
de entender que não podemos exi-
gir que o outro seja como a gente 
gostaria que ele fosse”, conclui.

Principais buscas
“como fazer”

Principais buscas
“Por quê?”

Como fazer a inscrição
para o Enem 2019

Por que o WhatsApp parou
de funcionar hoje?

Por que são
21  tiros de canhão?

Por que o Japão está
na Copa América?

Por que Carlinhos Brown
saiu do The Voice?

Por que não comer carne
na Sexta-feira Santa?

Como fazer ovo
de Páscoa caseiro

Como fazer as pessoas 
gostarem de mim

Como fazer ovo de colher

Como fazer figurinhas
no WhatsApp

1º 1º

2º

3º

4º

5º

2º

3º

4º

5º
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“A primeira
coisa a se refletir
é que, para que
o outro goste de
mim, também
preciso gostar
de quem sou”

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/03/facebook-whatsapp-e-instagram-estao-fora-do-ar.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/03/facebook-whatsapp-e-instagram-estao-fora-do-ar.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-america/noticia/com-catar-e-japao-copa-america-de-2019-tera-12-selecoes.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-america/noticia/com-catar-e-japao-copa-america-de-2019-tera-12-selecoes.ghtml
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6ª cantata de natal do
tJmg emociona público

A 6ª Cantata de Natal de Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais (TJMG), apre-

sentada por 300 crianças e jovens 
do Coral Infantojuvenil e da Orquestra 
Jovem da Coordenadoria da Infância e 
da Juventude (Coinj), mantidos pelo 
TJMG, emocionou o público no dia 14. 

As músicas escolhidas, o figurino 
e a coreografia cumpriram o objeti-
vo traçado para a edição, que teve 
como fio condutor a “Folia de Reis”, 
tradição folclórica que se tornou 
patrimônio imaterial de Minas, e a fé 
como elemento unificador de todas 
as religiões.

Estudante do Instituto de Educa-
ção, Samuel dos Reis de Almeida, 18, 
faz parte do público atendido pela 
Coinj. Ele, que foi o Rei do Incenso, 
toca piano, violão e guitarra. Samuel 
abriu a cantata, com a música “Nunca 
Pare de Sonhar” e resumiu o senti-
mento de todos que fizeram parte do 
musical: “É bem cansativo, a gente 
ensaia o ano todo, mas no final tudo 
vale a pena”. 

A grande maioria das crianças e 
jovens que integram coral e orquestra 
e foram protagonistas no palco se 
encontra em situação de vulnerabi-
lidade social ou vive em instituições 
de acolhimento. Durante todo o ano, 
os alunos frequentam aulas de musi-
calização, canto coral, instrumentos 
musicais, teoria musical e inglês, 
oferecidas pela Coinj do TJMG. 

A cantata é o momento mais 
esperado porque, com o espetáculo, 
os integrantes podem mostrar a 
sociedade o resultado do esforço que 

empreenderam e o talento do qual 
são dotados. Nos bastidores, antes da 
apresentação, deu para sentir toda a 
expectativa dos jovens artistas.

 João Pedro Serpa, 14, toca per-
cussão na Orquestra desde 2016 e foi 
um dos três que tocaram tambor. Em 
sua terceira apresentação na cantata, 
não escondia a ansiedade, enquanto 
o colega, mais calmo, disse que estu-
dou um pouco sobre a Folia de Reis. 
Aluno de música da UFMG, Mateus 
Rodrigues Coelho, 23, contou que se 
aprofundou mais ainda sobre o tema 
no trabalho com a Coinj.

No espetáculo, comandado pela 
maestrina Luciene Villani, foram 
mostradas não só músicas de Gon-
zaguinha, mas também clássicos 
de Natal nacionais e internacionais, 
Milton Nascimento, Paula Fernandes 
e Gilberto Gil.

Com muita coreografia e alegria, 
músicos e cantores encheram a esca-
daria e as janelas do edifício histórico 
do Tribunal, todo em estilo neoclássi-
co. As luzes de Natal foram acesas e 
os anjos iluminados emolduraram as 
cenas. O Papai Noel também apare-
ceu para dar as boas-vindas ao Natal.

Braço social
O presidente do TJMG, Nelson 

Missias de Morais, saudou o público, 
ressaltando que o trabalho de cada 
um é importante para que a socie-
dade possa viver em paz. “Esse é um 
momento em que nós estamos mos-
trando que é possível fazer a inclusão 
social por meio da cultura”.  

Mais cedo, o desembargador 
salientou ao portal que a cantata 
representa o braço social da institui-
ção, mostrando que a Justiça tem que 
estar perto do cidadão.

Ele transmitiu uma mensagem 
de paz à sociedade neste Natal e 
Réveillon, desejando que, em 2020, 
prevaleça a cultura da verdade, e que 
haja um esforço de não disseminação 
do ódio por meio das fake news. Para 
o presidente, o Judiciário está fazendo 
sua parte: ele entra como mediador, 
como pacificador, espalhando a cul-
tura de conciliação.

Fazendo um balanço de sua ges-
tão até aqui, ele lembrou que acaba 
de iniciar uma série de inaugurações 
de novos prédios de fóruns (Cruzília e 
Morada Nova de Minas foram os dois 
primeiros). Até julho de 2020, Nelson 
Missias disse que espera inaugurar 30 
obras de fóruns em Minas Gerais, to-
dos licitados e iniciados nesta gestão.

música que transforma
Segundo a superintendente da 

Coinj, desembargadora Valéria Rodri-
gues Queiroz, a 6ª Cantata do TJMG é 
resultado de muita dedicação desses 
e jovens e da Coinj.

“A música, não só traz a visibili-
dade, mas transforma essas crianças. 
Hoje, temos professores que estão 
fazendo a UFMG e que vieram daqui 
do coral”, disse a desembargadora. 

Além do trabalho com o coral e 
a orquestra, “nosso foco foi a adoção 
tardia e o apadrinhamento dessas 
crianças. E fechamos com o projeto 

Entrega Legal, que é uma forma das 
mães que não planejaram ter seus 
filhos os entregarem legalmente, sem 
praticar crimes de aborto ou venda de 
criança”, enumerou a desembargadora, 
fazendo um balanço das ações de 2019.

Valéria anunciou, para o primeiro 
semestre de 2020, a segunda edição 
do “TJ e a Comunidade” – o primeiro 
foi realizado no Aglomerado da Serra 
foi “um sucesso grande” – e o lança-
mento de dois produtos editoriais: 
o primeiro é uma revista jurídica, 
para auxiliar os juízes da infância e 
da juventude na prática do dia a dia, 
com probabilidade de lançamento 

para março/abril, e o segundo é um 
caderno de legislação que reúna to-
das as leis sobre infância e juventude.

Presenças
Entre as personalidades ilustres, 

o ex-presidente do TJMG, Fernandes 
Filho, disse que a cantata significa a 
redenção cultural do Poder Judiciário. 
“Sou um incentivador. Não perco 
uma, desde a primeira edição”. 

Estiveram presentes também o 
1º vice-presidente do TJMG, Afrânio 
Vilela e a 3ª vice-presidente, desem-
bargadora Mariangela Meyer.

Parceiros

Foram parceiros e/ou apoiadores 
da 6ª Cantata do TJMG a Cemig, Pre-
feitura de Belo Horizonte, TV Minas, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais, por meio 
do Centro de Segurança Institucional 
do Tribunal de Justiça, BHTrans, SLU, 
Iepha e Fhemig.

Quem não pode comparecer, terá 
a oportunidade de ver a 6ª Cantata de 
Natal TJMG, pela Rede Minas. O espe-
táculo será apresentado na íntegra, 
em data ainda a ser confirmada, em 
seu especial de Natal.

Presidente do tJmg, nelson missias de morais (ao centro), com participantes da cantata
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TRAGA SEU EVENTO PARA O 
EXPOMINAS BH
O Brasil e o mundo

se encon�am aqui.

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

Planejado dentro dos padrões 
internacionais.

Espaços moduláveis e 
multifuncionais. 

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

expominasbh.com.br

expominasbh expominasbh

(31) 3332-9906

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

São 101 anos de história e 
muitos feitos nesta caminhada 
do Colégio Batista Mineiro. Entre 
elas, destacam-se as vitórias da 
Escola Batista de Esportes (EBE), 
que é uma das unidades do 
Colégio Batista.  Referência no 
esporte escolar, a escola superou 
as expectativas no último ano. 
Ao todo, foram conquistados 22 
primeiros lugares, 13 segundos 
lugares e oito terceiros lugares, 
somando 43 títulos somente 
em 2019.

As equipes da escola tiveram 
alto desempenho nas quatro 
principais modalidades de qua-
dra: basquete, futsal, handebol 
e voleibol. Assim, a Escola Batis-
ta de Esportes tem deixado a sua 
marca nas principais competi-
ções escolares de Belo Horizonte 
e Minas Gerais, além de copas e 
torneios regionais. 

A partir da convicção de que 
o esporte, aliado ao processo 
pedagógico, é uma ferramenta 
essencial na educação integral, 
a escola tem proporcionado 
experiências únicas na forma-
ção dos estudantes, conforme 
ressalta o coordenador da EBE, 
professor Daniel Simões. “O 
esporte no Batista tem papel 
educacional, pois por meio dos 
treinamentos e competições 
são desenvolvidos valores como 
respeito, disciplina, autocontro-
le, responsabilidade, trabalho 
em equipe, entre outros. Fazer 
parte de uma equipe traz ao 
estudante maior sentimento 
de pertencimento, gerando um 
vínculo saudável e permanente 
com a escola”, afirma.

Comprometida em gerar 
o melhor resultado, a Escola 
Batista de Esportes conta com 

uma equipe de alta qualidade 
e grande experiência, cujos 
professores possuem forma-
ção e conhecimento técnico. 
“Temos também estudantes/
atletas espetaculares, pois eles 
entendem claramente que 
nossa instituição busca sempre 
a excelência em tudo que faz, 
e no esporte não é diferente. 
Temos foco no melhor resultado 
possível. Esse comprometimen-
to dos estudantes, aliado ao 
talento presente em cada um 
deles, gerou esse maravilhoso 
fruto de muitas conquistas. 
Por fim, reconhecemos a graça 
de Deus em nos abençoar e 
capacitar para realizarmos esse 
trabalho. Que esses jovens con-
tinuem buscando seus sonhos 
e reconheçam o dom de Deus 
em suas vidas”, finaliza Daniel 
Simões.

equipes do colégio Batista mineiro subiram
ao pódio mais de 40 vezes no último ano

Escola Batista de Esportes foi destaque em competições de basquete, futsal, handebol e voleibol
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Capital mineira, história e atualidade

creche comunitária Pingo de gente 
inaugura projeto sustentável em BH

“Um Pingo Conta Muito” visa captar água da chuva
 e conscientizar crianças sobre este recurso natural

A Creche Comunitária Pingo de 
Gente, no bairro Tirol, região do Bar-
reiro, inaugurou no último sábado, 14, 
o projeto “Um Pingo Conta Muito” e a 
cobertura do telhado do pátio. Segun-
do a coordenadora administrativa da 
instituição, Elza Araújo, a ideia é cap-
tar a água da chuva e reaproveitá-la 
para as tarefas de limpeza da própria 
instituição, como lavagem dos ba-
nheiros e da área externa, o que 
além de reduzir as despesas, preserva 
o meio ambiente e conscientiza as 
crianças e a comunidade sobre o bom 
uso deste recurso natural. 

Além disso, Elza acrescenta que 
o telhado resolverá uma demanda 
antiga da creche. “Quando chovia 
ou o sol estava muito quente, as 
crianças ficavam impedidas de pra-
ticar atividades ao ar livre. Agora 
com a nova instalação, que funciona 
como o captador da água, temos 
também a possibilidade de diversificar 
o conteúdo pedagógico aplicado, 
independentemente das condições 
climáticas”.

O projeto, que foi selecionado 
entre mais de 90 inscritos no edi-
tal deste ano, recebeu um aporte 
financeiro de mais de R$ 49 mil 
da Fundação Balbina Camila de 
Araújo (FBCA). E, de acordo com 
o assistente social da fundação, 
Jerry Trindade, a escolha leva em 
consideração, principalmente, o 
viés assistencial.  “Estamos falando 
de um reservatório com capacidade 
de captar 5 mil litros de água, mas 
esse volume pode aumentar, caso 
haja necessidade”. 

Ele conta que, uma vez aprovado 
o edital, a FBCA assessora a execução 
e exige a prestação dentro das normas 
contábeis. “A verba é depositada numa 
conta para uso exclusivo da obra até 
o seu fim e o valor precisa ser zerado. 
50% do dinheiro distribuído para os 
projetos patrocinados em creches, 
abrigos e entidades assistencialistas 
são provenientes do montante de 
aluguéis dos imóveis da FBCA de um 
ano. Ou seja, quando um inquilino 
aluga um imóvel nosso está doando 
6 meses desta quantia para causas so-
ciais dentro de Belo Horizonte”, finaliza.

mais informações:

• creche comunitária Pingo de gente
Av. Senador Levindo Coelho, 600
Bairro Tirol, Belo Horizonte
Site: www.crechepingodegente.com/ 
telefone: (31) 3385-7753

• Fundação Balbina camila de Araújo
Av. Afonso Pena, 732, Sala 701/704, 
Centro, Belo Horizonte
Site: fbcabh.org.br/
telefone: (31) 3271-742
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Prefeito de JF entrega
obra de restauração

Belo Horizonte nasce nos 
anos finais do século XIX por ato 
pioneiro e ousado dos mineiros 
de planejar uma nova capital, 
inspirada pela   República recém-
-proclamada, sob o lema positi-
vista da Ordem e do Progresso. 
O traçado geométrico de Aarão 
Reis traz o traço da modernida-
de e o olhar para o futuro, nas 
vertentes e dimensões de um 
novo destino, numa síntese da 
“Minas geratriz”, minerária e 
inaugural, e as “Gerais” dos 
sertões e veredas, como nos fala 
Guimarães Rosa. Já dois séculos 
antes, no sonho de liberdade, os 
inconfidentes de 1789 pensaram 
na nova capital em substituição à 
cívica, histórica, artística e poéti-
ca Vila Rica, capital desde 1720 e 
até 1897, mas com expansão de-
sejada pela República delimitada 
pelo espaço, pela topografia e a 
geologia instável. 

Irá distinguir-se por suas lar-
gas avenidas e como cidade-jar-
dim. Na arquitetura nasce sob o 
estilo eclético, mas ainda preserva 
construções importantes com 
linhas neorromânicas, neogóti-
cas, neoclássicas e da art-decô, 
implantadas pelos numerosos 
arquitetos e artistas italianos e 
espanhóis chamados para a edi-
ficação da nova capital. Na linha 
do pensamento positivista, com 
viés nacionalista, adota o traçado 
geométrico no interior da Avenida 
do Contorno, planejada para 
abrigar até 200 mil habitantes e 
o hipercentro da nova capital. E, 
nas vias públicas exalta o nome 
dos povos indígenas e feitos 
históricos dos mineiros, o ideal 
de liberdade, a Independência 
e os inconfidentes de 1789 e, no 
eixo central, o nome de Afonso 
Penna, governador que realizou 
a mudança da capital.

Nas décadas de 1930/40, o 
modernismo chega com a evo-
lução intelectual da nova cidade 
e fértil diálogo dos modernistas 
mineiros atraídos e inspirados 
pela Semana Modernista de 
1922, em São Paulo. Belo Hori-
zonte inscreve-se nestas vertentes 
do novo pensamento cultural 
brasileiro. Expressões do mo-
dernismo mineiro, Drummond, 
Gustavo Capanema, Rodrigo 
Melo Franco de Andrade, aliados 
de Mário de Andrade, inspiram 
a Getúlio Vargas a criação do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) em 
1937. E a jovem cidade ganha-
rá expressão internacional na 
arquitetura com  os prefeitos 
Américo Renê Gianetti e Jusceli-
no Kubistchek e, marcadamente, 
com o arquiteto Oscar Niemeyer 
e o seu Conjunto Modernista 
da Pampulha (hoje Patrimônio 
Cultural da Humanidade), com 
a participação de artistas como 
Portinari, Alfredo Ceschiatti, 
Paulo Werneck, Zamoisk e o 
paisagista Burle Marx. E também 
com a Escola Guignard, criada 
em 1942. 

Belo Horizonte, em posição 
central no mapa de Minas 
Gerais, é convergência das 
heranças históricas de Minas 
e, já com 2.600 mil habitantes 
aos 122 anos, avança nos nos-
sos dias para uma arquitetura 
contemporânea e universal e 
para um adensamento urba-
no e crescente verticalização, 
resultante de seu exíguo ter-
ritório de 331 km², o que é o 
fator principal que condiciona 
e conduz seu destino e  voca-
ções para a modernidade. Sua 
área metropolitana, em forte 
conurbação urbana, já abriga 
5,5 milhões de pessoas e sua 
região de influência alcança 
quase 10 milhões em área de 
até 100 km de distância.  

Seu pequeno território, 
retirado de Sabará para a nova 
capital, praticamente já todo 
edificado, lhe obriga a um 
crescente adensamento do seu 
tecido urbano. E que se torna o 
condicionante básico que defi-
ne sua vocação como “cidade 
criativa”, uma “economia de 
serviços”, com predominância 
de atividades resultantes da 
inovação, da criatividade e do 
conhecimento. O setor terciário 
é hoje 87% do PIB municipal, 
com predominância para o 
comércio (62% do PIB), serviços 
públicos, educação, medicina, 
arquitetura, Tecnologia da 
Informação, moda, cultura, 
gastronomia e múltiplas ativi-
dades culturais. Esta é a BH de 
hoje, que também acumula 
problemas, favelas e periferias 
pobres, mas que, por heranças 
e condicionantes históricos, em 
tempos de grandes transforma-
ções, tem destino a cumprir 
em meio às vertentes que o 
passado lhe abre.

Belo Horizonte,
em posição

central no mapa
de Minas Gerais,
é convergência
das heranças 
históricas do

estado mineiro

Após a entrega de mais uma 
etapa de obras de restauração da 
“Villa Ferreira Lage”, o Castelinho 
de 1861, que compõe o conjunto 
arquitetônico da Fundação Museu 
Mariano Procópio (Mapro), volta 
a receber a visitação do público a 
partir do dia 7 de janeiro de 2020. 
A novidade foi anunciada pelo 
prefeito Antônio Almas (PSDB) 
no dia 17, durante visita ao local 
para apresentar a segunda etapa 
do restauro do prédio que teve 
início em maio deste ano. A visita 
contou com as presenças de repre-
sentantes da MRS, que financiou 
as obras, além de profissionais da 
Concrejato, empresa responsável 
por executar o restauro.

A princípio, serão montados 
pequenos grupos de visitantes 
espontâneos no horário de 10h30, 
às terças e quintas-feiras, e às 15h, 

nas quartas e sextas-feiras. Dois 
colaboradores da equipe técnica 
da instituição farão a mediação 
no espaço histórico-cultural. A 
atividade é gratuita.

“As novas gerações terão, ago-
ra, oportunidade de ver a riqueza 
de parte do Museu. Admito que é 
uma satisfação poder anunciar a 
visitação desse espaço, o segundo 
maior museu imperial do país. Con-
tinuaremos na busca de recursos, 
tanto na esfera pública quanto na 
privada, para que possamos abrir 
definitivamente este espaço para 
a sociedade o quanto antes”, afir-
mou o prefeito.

Com 80% do restauro do deco-
rativismo entregue pela prefeitura 
da Juiz de Fora (PJF) à população, 
o público poderá conferir as curio-
sidades do prédio histórico de 
características únicas. Além disso, 

os visitantes poderão ver alguns 
itens do acervo na sala de música 
e o “vestíbulo” montados com 
mobiliário e alguns bustos que 
faziam parte da decoração dos 
dois espaços.

restauro

A retomada do restauro do 
prédio histórico começou em 22 
de maio deste ano. A continuação 
se deu devido ao patrocínio de 
R$ 1.190.162,85 da MRS Logística 
S/A, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura. Uma equipe 
de 26 pessoas, entre profissionais 
de Juiz de Fora e do Rio, atuaram 
na obra, realizada pela empresa 
Concrejato Serviços Técnicos de 
Engenharia S/A, contratada por 
meio de licitação pública, com 
ampla experiência na área de 
restauração, responsável pelas 
obras do Museu Nacional, após 
o incêndio ocorrido em setembro 
de 2018.

Foram feitas a restauração de 
todo o piso de madeira, rodapés, 
forros, sancas com douramento 
de frisos e florões; reintegração 
cromática das paredes do torreão 
e sala 01; restauração da boiserie 
(revestimento de madeira) e dos 
ornatos da Sala de Música; recom-
posição do papel de parede da Sala 
de Visita com reprodução artística 
manual das áreas faltantes; restau-
ração da boiserie da Sala de Jantar 
com reintegração cromática da pin-
tura imitativa de madeira; reinte-
gração cromática das sobrevergas 
dos vãos internos; recuperação das 
tubulações de captação de águas 
pluviais; restauração da escadaria 
de madeira.

Antonio Almas (centro) em visita a obra
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Em Uberlândia, Hospital e Maternidade Municipal
Dr. Odelmo Leão Carneiro recupera e amplia serviços

Inaugurado em 2010, o 
Hospital e Maternidade 
Municipal Dr. Odelmo Leão 
Carneiro (HMMDOLC) foi 

projetado para atender aos mais 
exigentes padrões de qualidade 
hospitalar, adotando conceitos 
inteligentes, como manutenção 
de baixo custo e processos eco-
logicamente corretos. Certificado 
em nível 2 pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA), 
o hospital atende também aos 
critérios de segurança exigidos. 
Graças a essa avaliação, Uberlân-
dia é a única cidade do Triângulo 
Mineiro com hospital público re-
conhecido no Brasil pelos serviços 
prestados. 

Desde 2017, a atual adminis-
tração da Prefeitura de Uberlân-
dia tem trabalhado para conti-
nuar mantendo a qualidade dos 
serviços diante da situação que 
a unidade de saúde foi deixada 
pela administração anterior. Com 
muita dedicação, foi possível ade-
quar os estoques de insumos por 
meio de compras emergenciais e 
restabelecer o funcionamento de 
10 leitos da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) adulto.  Os 115 
leitos de internação, que estavam 
sem receber pacientes devido à 
ausência de materiais e medi-
camentos básicos, já voltaram a 
funcionar. 

Além da reabertura dos leitos, 
a atual administração promoveu 
a recuperação do aparelho de 
tomografia computadorizada, que 
estava parado desde julho de 2016 
devido à falta de manutenções 
preventivas e corretivas – que não 
ocorriam desde o último semestre 
de 2015. A administração munici-
pal ainda revitalizou equipamentos 
que são fundamentais para o 
funcionamento do hospital, prin-
cipalmente dos leitos de UTI, como 
bombas de infusão e monitores.

Sob determinação do prefeito 
Odelmo Leão (PP), os esforços 
empreendidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e pela Associação 
Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina (SPDM) - responsável 
pela administração do hospital – 
permitiram outros benefícios para 
a comunidade, como o credencia-
mento para receber novos recursos 
específicos na realização de cirur-
gias oncológicas, a abertura dos ser-
viços de cardiologia e a montagem 
da equipe de hemodinâmica. 

“O hospital foi projetado para 
oferecer as melhores condições de 
atendimento, com estrutura e equi-
pamentos modernos. Infelizmente, 
o encontramos totalmente sucate-
ado. Mesmo com todas as dificul-
dades financeiras no primeiro ano 
de governo, demos prioridade para 
a recuperação do hospital, pois a 

população de Uberlândia merece 
um serviço de saúde de qualidade. 
Todas essas conquistas mostram 
que estamos no caminho certo 
e que minha equipe não para de 
trabalhar”, destacou o prefeito.

 

Procedimentos cardíacos 

Um dos serviços mais esperados 
é o do setor de cardiologia. Graças 
ao empenho da gestão municipal 
junto ao Ministério da Saúde foi pos-
sível a aquisição de um equipamen-
to de hemodinâmica. Ele permitirá 
realizar com mais agilidade para a 
população os exames de cateteris-
mo, arteriografia e angioplastia – 
procedimentos fundamentais para 
o diagnóstico precoce, tratamento 
de doenças cardíacas e desobstru-
ção de artérias. A previsão é de que 
a instalação do equipamento ocorra 
entre o fim deste ano e o início de 
2020. O setor de hemodinâmica 
será um dos mais modernos em 
serviços cardiológicos do Brasil.

 

Horário 

A partir do ano que vem, o ho-
rário de funcionamento do centro 
cirúrgico também será ampliado 
para o horário noturno. O setor 
começará a atender das 19h às 
22h, ampliando o número de 
procedimentos realizados.
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mP eXtingue tAXAs do ecAd em quArtos de Hotel

Mais um ciclo está se fe-
chando em nossas vidas, mais 
um ano acrescentamos em 
nossa jornada e o otimismo de 
que bons projetos virão. Com 
esperanças renovadas, todos 
vivem o Natal na expectativa 

de que 2020 será melhor e que 
o Brasil encontrará seu rumo 
para que tenhamos uma socie-
dade mais justa e digna. Este 
colunista que vos escreve agra-
dece a gentileza das cartas, 
sugestões, críticas e convites 

de todos os leitores que sempre 
colaboraram para abrilhantar 
essa coluna semanalmente. 
Desejo a todos vocês e seus 
familiares um Natal abençoado 
e um feliz e próspero Ano Novo. 
Obrigado!

Recentemente, o governo 
federal editou a Medida Provisória 
907/19, que prevê uma série de 
alterações relacionadas ao setor 
do turismo. Uma das principais 
mudanças trazida pela MP é a 
extinção da taxa cobrada pelo 
Escritório Central de Arrecadação 
e Distribuição (ECAD) sobre direi-
tos autorais pela retransmissão 

radiofônica em quartos de hotéis, 
motéis, restaurantes, cabines de 
embarcações turísticas, como 
navios de cruzeiro e outros locais 
de frequência coletiva. Segundo 
informações do Ministério do Tu-
rismo, o objetivo é corrigir a dupla 
taxação que o ECAD vinha reali-
zando ao cobrar taxas das áreas 
comuns e privadas, pois quando se 

aluga uma diária de apartamento 
em um hotel ou navio, ele passa 
a ser considerado como uma 
propriedade privada.  No entanto, 
a norma manterá a cobrança da 
taxa de direitos autorais em áreas 
de uso coletivo dos hotéis, como 
recepção e restaurantes. Essa MP 
atende uma reivindicação antiga 
da cadeia produtiva do turismo.

mg adere ao certificado de registro de 
veículo digital. A partir de agora, proprietários de 
automóveis registrados em Minas Gerais poderão 
acessar, por meio do aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT), o Certificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV) na versão eletrônica. 
A ferramenta é fruto de uma parceria entre o 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) 
e o Serviço Federal de Processamento de Dados 
(Serpro). Atualmente, 21 estados já aderiram 
ao CRLV eletrônico. Para acessar o documento 
digital é necessário apenas informar o número 
do Registro Nacional de Veículo (Renavam) e o 
número de segurança do Certificado de Registro 
do Veículo (CRV). O aplicativo é disponibilizado 
gratuitamente para smartphones compatíveis 
com os sistemas Android e iOS (iPhones). Uma 
boa medida do governo porque, às vezes, o 
motorista está com os documentos do veículo 
regularizado, mas ao ser abordado em uma blitz 
pode ser multado devido à falta do documento 
impresso naquele momento.  

País registra crescimento nas buscas por 
viagens para 2020. O Brasil está entre os três 
principais destinos emergentes do mundo para 
o ano que vem. É o que aponta o relatório global 
Tendências de Viagens 2020 do Skyscanner, líder 
mundial em viagens. O país registrou 27% de cres-
cimento nas buscas globais no comparativo para o 
próximo ano em comparação com a procura regis-
trada para 2019. Ainda reforçando a popularização 
do Brasil para viagens em 2020, São Paulo aparece 
em sexto lugar na lista de destinos emergentes 
elaborada pelos Estados Unidos, tendo como foco 
a gastronomia local da cidade. O país também é 
uma das principais opções de destinos em 2020 
para os viajantes brasileiros. A região Nordeste 
continua liderando com três cidades (Salvador, 
Recife e Fortaleza) e Brasília, Porto Alegre e Belo 
Horizonte fecham o ranking. O aumento do fluxo 
de visitantes contribui muito para a economia, ou 
seja, para a geração de divisas, emprego e renda. 
Além disso, a cadeia produtiva do turismo também 
é beneficiada. (Fonte: ministério do turismo)

c A n A l   A B e r t o

nova lima apresenta o projeto
zona limpa de desenvolvimento

Desde 2016, o a Prefeitura de 
Nova Lima, vem promovendo me-
didas para organizar o município 
em vários setores, principalmente, 
nas áreas de educação, saúde e 
administração. No entanto, Nova 
Lima também precisava, urgen-
temente, atrair novos negócios e 
projetos para a retomada do seu 
desenvolvimento econômico. Para 
isso, foi criado, em 2017, o projeto 
Zona Limpa de Desenvolvimento 

(ZLD), lançado no dia 5 de dezem-
bro, no Espaço Viver Brasil (Serena 
Mall), com a presença do prefeito 
Vitor Penido (DEM), outras autori-
dades e empresários. 

O objetivo das ZLDs é criar al-
ternativas de desenvolvimento eco-
nômico na cidade, especialmente, 
as que tratam da diversificação 
para diminuir a dependência da 
atividade da mineração, que ainda 
é grande em Nova Lima.

O projeto foi embasado em 
estudos e impactos em médio e 
longo prazos e avaliou as vocações 
das regiões do município para 
a diversificação das atividades 
econômicas. 

As ZLDs priorizam atrair em-
presas não poluentes e que criem 
novas oportunidades de emprego 
e renda para o nova-limense. Por 
outro lado, elas encontram no 
município ambiência econômica 
e segurança jurídica. Outra ação 
importante é a parceria com insti-
tuições para a realização do curso 
Técnico em Administração e cursos 
de capacitação e qualificação para 
os moradores se prepararem para 
as oportunidades de trabalho.

Ações para criação das zlds

Criação de dois conselhos muni-
cipais, sendo o de Desenvolvimento 
Econômico e o de Inovação, além do 
Núcleo de Projetos Prioritários, no 
qual processos ganharão tratamen-
to conforme pontuação apurada 
por critérios preestabelecidos como, 
por exemplo, a quantidade de vagas 
de emprego que serão criados e a 
localização. Os empresários interes-
sados deverão procurar a Sala do 
Empreendedor, localizada na Rua 
Chalmers, 88, Centro.
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Empresa paulistana investe 
R$ 43 milhões em Uberlândia

A Tamboré Urbanismo, empre-
sa paulistana chega a Uberlândia 
para lançar o primeiro condomínio 
residencial fora de São Paulo. O 
investimento é de R$ 43 milhões, 
com estimativa de Valor Geral de 
Vendas (VGV) de R$ 110 milhões. 

As atividades irão gerar cerca 
de 200 postos de trabalhos diretos 
e 900 serviços diretos e indiretos 
depois de finalizado (24 meses). O 
anúncio oficial do empreendimen-
to aconteceu junto ao prefeito 
Odelmo Leão (PP) no dia 16, no 
Centro Administrativo.

De acordo com o diretor-geral 
da empresa, Marcelo Puntel, a 
escolha da capital para iniciar a 
expansão da marca ocorreu pelo 
potencial do mercado uberlan-
dense e pela localização da área. 
“Buscamos cidades e mercados 
com forte potencial econômico. 
Por meio de pesquisas, detecta-
mos que nosso tipo de produto 
é bem aceito aqui. Escolhemos 
Uberlândia por conter um número 
de habitantes relevante, boa logís-
tica e uma economia centrada em 
indústria, comércio e serviço, além 
da fácil e favorável conexão entre 
as duas cidades”, explicou.

O prefeito destacou mais esse 
grande investimento. “Recebemos 
a Tamboré com orgulho, pois seus 
empreendimentos garantirão mais 
renda e emprego para a nossa 
população. Mais uma vez, digo 

que o poder público deve ser um 
facilitador, criando um contexto 
propício para a atração de novos 
investimentos”, ressaltou.

Com o propósito de oferecer 
um ambiente seguro, com quali-
dade construtiva de infraestrutura 
e valorização do patrimônio, o 
residencial Tamboré Uberlândia 
conta com 346 lotes de 360 a 579 
m² e lotes médios de 420 m². Lo-
calizado na zona Sul do município, 
ao lado do Uberlândia Shopping e 
universidades, o empreendimento 
possui um conceito urbanístico 
e paisagístico fora de qualquer 
padrão já visto, com uma enorme 
praça central arborizada (o Boule-
vard Tamboré),  para contempla-
ção  e com  árvores floríferas, um 
sistema de lazer com um clube e 
totalmente equipado para vários 
esportes ou ocasiões sociais.

diferenciais

 O produto constitui um cenário 
integrado e harmônico, apresen-
tando salão de festas, family space, 
cinema ao ar livre, academia, sau-
na, piscinas, pet space, playgroun-
ds, quadras, ginástica ao ar livre, 
pista de caminhada, administração 
e portaria. Além disso, a área verde 
de 34.169 m² demonstra a preocu-
pação com aspectos sustentáveis 
por parte da empresa, que propõe 
um planejamento urbano que pre-
serva recursos e eleva a relação dos 
moradores com a natureza. Além 
disso, a captação de energia das 
áreas comuns será feita por placas 
fotovoltaicas, iluminação 100% 
em LED nas alamedas, bicicletas 
disponíveis para compartilha-
mento e piscinas adulto e infantil 
climatizadas.

odelmo leão: “recebemos a empresa com orgulho,
pois seus empreendimentos garantirão mais renda e emprego”
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Acir Antão e Paulinho
Pedra Azul animaram
a Feijoada do Clube
do Choro realizada

no Automóvel
Clube de BH
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http://transportes.gov.br/ultimas-noticias/9360-minas-gerais-e-bahia-aderem-ao-crlv-digital.html
http://transportes.gov.br/ultimas-noticias/9360-minas-gerais-e-bahia-aderem-ao-crlv-digital.html
http://www.turismo.gov.br/�ltimas-not�cias/13195-brasil-registra-27-de-crescimento-nas-buscas-globais-por-viagens-para-2020.html
http://www.turismo.gov.br/�ltimas-not�cias/13195-brasil-registra-27-de-crescimento-nas-buscas-globais-por-viagens-para-2020.html
https://www.facebook.com/hashtag/feijoada?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Atividade física com
elástico fortalece músculos

Prática pode ser aliada à musculação

Dentro, fora, dentro, 
pisa,  fora,  cruza”, 
quem já ouviu ou 

cantou essa música que embala 
a brincadeira de pular elástico 
teve uma infância divertida. Mas, 
você sabia que, o que parecia ser 
apenas um passatempo infantil, 
se tornou uma forma de praticar 
atividade física e sair do seden-
tarismo? 

Segundo o personal trainer 
Marcio Lui, o treino com elástico 
é indicado para fortalecer todos 
os grupos musculares. “Também 
é usado para a reabilitação e 
prevenção de lesões. Esse instru-
mento pode ajudar a turbinar o 
treino tanto em casa quanto na 
academia. Existem vários tipos 
de exercícios que são executados 
de acordo com a necessidade de 
cada um e precisa de avaliação 
profissional”.

Ele acrescenta que, além de 
deixar os músculos mais fortes, 
a prática traz maior amplitude 
dos movimentos. “A pessoa fica 
mais flexível para realizar outros 
tipos de atividade. E, com isso, as 
articulações ficam fortalecidas, 
evitando lesões e melhorando o 
condicionamento físico”.

Na avaliação do especialista, o 
ideal é que o elástico seja visto como 
um complemento à academia. “Ele 
passa a ser algo a mais na muscu-
lação, já que permite estimular o 
corpo de diferentes formas”.

quem pode praticar?

O preparador físico acrescenta 
que, antes de começar, a pessoa 
precisa compreender seu objetivo. 
“É necessário que haja uma conver-
sa franca com o professor, personal 
ou fisioterapeuta. Depois disso e 
de uma avaliação, a planilha de 
exercícios será montada para que o 
aluno alcance o que deseja dentro 
do seu limite”.

A modalidade pode ser uma 
boa forma de sair do sedentarismo. 
“Essa é uma atividade democráti-
ca, pois pode ser feita por quem é 
sedentário e por pessoas que já se 
exercitam. O mais interessante é 
que ela ajuda a fortalecer impor-
tantes regiões do corpo”.

Segundo ele, não há nenhuma 
restrição que não permita o uso 
do elástico. “Muitos educadores 
físicos e fisioterapeutas utilizam o 
instrumento para reabilitação de 
alguma área específica, mas de um 
modo geral, ele pode ser agregado 
à ficha dos alunos também na 
academia”.

na prática

A advogada Marine Ribeiro 
é adepta à atividade física. Na 
academia, ela utiliza o elástico 
agregado aos exerc íc ios  de 
musculação. “Virou rotina. A 
princípio, comecei a usá-lo por-

que queria resultados rápidos e 
meu instrutor disse que poderia 
ajudar e, em poucas semanas, 
notei a diferença”.

Perna, bumbum e barriga 
foram as principais áreas que 
tiveram mudanças. “Os múscu-
los foram ficando mais firmes, 

as pernas saltadas e os glúteos 
deram uma levantada. Isso me 
estimulou e decidi seguir com 
ele durante os exercícios”.

O elástico virou seu com-
panheiro também fora da aca-
demia. “Tento ir  4 vezes na 
semana, mas quando não vou, 

faço séries mais leves em casa, 
todas ensinadas pelo meu ins-
trutor. Aos fins de semana e 
feriado, consigo manter a rotina 
da prática. E, quando viajo, levo 
ele comigo na mala, não ocupa 
espaço e me deixa em dia com 
a academia”, conclui.
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Papai Noel, ajuda aí!
Se não é querer muito, juro 

que adoraria voltar o implacável 
relógio do tempo para reviver 
os bons e mágicos tempos da 
infância nesta época do ano. 
Como era legal e emocionante 
aguardar a chegada do Papai 
Noel com os presentes solicitados 
em cartinhas simples, mas ado-
ráveis. Sonhando assim, resolvi 
voltar a ser criança e rabiscar 
alguns pedidos para o bom 
velhinho. Quem sabe dá certo. 
Vamos lá: 

querido Papai noel,

Sei que o senhor está ocupa-
do com milhares de encomendas 
para entregar, mas preciso da 
sua ajuda. Como deve saber, 
o nosso futebol mineiro está 
muito doente, internado no 
hospital e pedindo socorro. O 
que já está ruim parece que está 
piorando. Sendo assim, Papai 
Noel, quero pedir com todo 
humildade: traga um treinador 
para o Atlético. Qualquer um, 
nacional, estrangeiro ou até de 
outro planeta. O importante é 
que tenha competência e sorte 
para organizar o time em pouco 
tempo. Peço também para que 
consiga trazer, no mínimo, meia 

dúzia de jogadores de bom nível. 
Que saiba dar um passe, acertar 
um chute e fazer gol. Nem preci-
sa ser um craque, mas que seja 
um operário eficiente. 

E tem uma vantagem, viu Pa-
pai Noel? A gente pode combinar 
tudo na base do escambo. O se-
nhor traz os presentes solicitados 
e na volta leva um saco cheio de 
boleiros que estão lá no clube 
sem produzir nada. 

Papai Noel. Lá só um saco cheio 
de presentes não vai resolver. A 
necessidade é enorme. Te peço 
para trazer alguns dirigentes ho-
nestos, competentes e bem ricos 
para resolver as pendências que 
são gigantes. Se puder, mande 
esses presentes antes do Natal. 

Aí Papai Noel, peço que o 
senhor traga um time inteiro e al-
guns reservas para que um novo 
elenco seja montado. Sabe como 
é, Serie B exige muito esforço e 
sangue novo.

E tem mais, viu Papai Noel, 
lá na Toca tem vários jogadores 
disponíveis. O senhor pode pegar 
e doar por aí. É uma forma de 
ajudar o próximo, livrando a 
torcida de tanta chateação. 

Papai Noel, já ia esquecendo. 
Dê uma força para o América 
também. Quem sabe um degrau 
a mais na escada do sucesso. 
O Coelho vai bem, merece um 
empurrão e muita sorte.

Para terminar Papai Noel, 
desejo de coração que traga 
boa sorte para nossos dirigentes, 
preparadores, jogadores, torce-
dores, imprensa, torcedores e 
leitores em 2020. 

Que juntos, e unidos, pos-
samos ter um novo tempo de 
grandes realizações. Até breve!

Resolvido isso, vamos ra-
pidamente listar os presentes 
para o outro lado, onde a coisa 
está feia, fervendo e com o caldo 
entornando. Falo do Cruzeiro, 

O importante
é que tenha
competência
e sorte para
organizar o

time em
pouco tempo

troféu guará Bmg: imprensa
elege os melhores do futebol mineiro

goleiro:
Cleiton (Atlético) – 16 votos 
lateral-direito:
Orejuela (Cruzeiro) – 27 votos 
zagueiros:
Ricardo Silva (América) – 20 votos – e Cacá (Cruzeiro) – 19 votos
lateral-esquerdo:
João Paulo (América) – 18 votos
volantes:
Juninho (América) – 26 votos – e Jair (Atlético) – 25 votos
meias:
Cazares (Atlético) – 29 votos – e Matheusinho (América) – 28 votos
Atacantes:
 Júnior Viçosa (América) – 22 votos – e Marquinhos (Atlético) – 14 votos
técnico:
Felipe Conceição (América) – 30 votos

Os melhores do futebol mineiro 
neste ano foram conhecidos no dia 
10, na apuração do 57º Troféu Guará 
BMG, realizado no programa Basti-
dores, na sede da Itatiaia. A eleição 
foi realizada pela imprensa esporti-
va em Minas, com 30 votantes. A 
única unanimidade foi o técnico do 
América, Felipe Conceição.

A festa de premiação acontece 
em fevereiro de 2020. Também 
receberão troféu clubes e per-
sonalidades importantes neste 
ano. O Guará Especial será para 
a torcedora-símbolo do Cruzeiro, 
dona Salomé, que morreu na 
madrugada do dia 10, em Belo 
Horizonte.

O artilheiro do ano é o centroa-
vante Fred, da Raposa, com 21 gols. 
A revelação, o zagueiro Cacá, tam-
bém da equipe celeste. O craque do 
ano é o meia Cazares, do Atlético, 
com um voto a mais em relação 
ao também meia Matheusinho, 
do América. O dirigente é Marcus 
Salum, do América, que teve um 
ano marcado por uma reação que 
quase fez o time subir para a Série 
A. O árbitro Igor Junio Benevenuto 
foi eleito o melhor pela quarta vez.

Minas Tênis Clube - campeão 
da Superliga Feminina de Vôlei, da 
Copa do Brasil Feminina de Vôlei e 
do Sul-Americano Feminino de Vôlei 
Sada Cruzeiro - campeão da Copa 
do Brasil de Vôlei Masculino e do 
Sul-Americano de Vôlei Masculino.

A mesa apuradora foi formada 
pelos jornalistas Alexandre Simões 
(jornal Hoje em Dia), Cadu Doné 
(Itatiaia), Dimara Oliveira (rádio 
Band News), Henrique Fernandes, 
Emanuel Carneiro (Itatiaia) Léo 
Figueiredo (Itatiaia), Michel An-
gelo (Itatiaia) e Ursula Nogueira 
(Itatiaia).

Seleção Guará

mesa apuradora
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