
O governo federal aponta uma projeção de crescimento de 2,40% para o PIB deste ano. Isso parece estar animando o empresariado brasileiro. Prova disso é que 
uma pesquisa do Deloitte Brasil mostrou que 71% dos empreendedores estão confiantes em 2020 e vislumbram um ano positivo para os negócios, 23% deles 
não esperam mudanças relevantes e 5% aguardam um ano negativo. A pesquisa foi feita em 1.377 empresas que, juntas, faturam metade da riqueza nacional, 

totalizando R$ 3,5 trilhões. 
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A intoxicação por dietilenoglicol e monoetilenoglicol, que gerou 4 mortes e a internação de 14 pacientes que, supostamente, in-
geriram a cerveja “Belorizontina” da Backer, é uma novidade no Brasil. Isso porque só existem testes de tolerância às substâncias em 
ratos de laboratório. Contudo, o tratamento é o mesmo: a hemodiálise e/ou injeção de etanol no corpo. Os danos causados, porém, 
podem ser reversíveis. “Quanto mais rápido for o início do tratamento, maior a chance de reverter o quadro”, explica o toxicologista 
Alvaro Pulchinelli.

Preço de material escolar
pode oscilar em até 790%

A flutuação do dólar e o aumento dos custos com matérias-primas 
são alguns dos fatores apontados pelos comerciantes para justificar o 
aumento de 8% no valor do material escolar. Um levantamento feito 
pelo Mercado Mineiro aponta que, em Belo Horizonte, o preço dos 
itens pode variar em até 790%.

Falar de forma infantilizada com criança pode
prejudicar seu vocabulário

em minas gerais, mais de 750 mil
empresas estão ativas
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O senador Rodrigo Pacheco nega os 
rumores de uma possível saída do De-
mocratas, partido no qual é presidente 
estadual. Enquanto isso, comenta-se nos 
bastidores a aproximação de alguns pe-
tistas, entre eles o ex-secretário estadual 
Miguel Corrêa, com o partido Avante. 
O objetivo desse contato seria formar 
uma aliança para garantir mais espaço 
nas eleições municipais visto que, dessa 
maneira, o MDB, que está presente em 
160 prefeituras do estado, poderia ficar 
com uma quantidade menor de eleitos.

eleições municipais 
agitam os grandes
partidos do estado
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No Brasil, existem dois tipos de tratamentos
contra substâncias encontradas na cerveja Backer
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“A imaginação como potência” é o tema
da 23ª mostra de cinema de tiradentes

A 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes acontece entre os 
dias 24 de janeiro e 1º de fevereiro, com a exibição de 113 
filmes, sendo 31 longas, 1 média e 81 curtas-metragens. O 
tema proposto, para este ano, é “A imaginação como potên-
cia” e o objetivo, segundo a coordenadora-geral da mostra, 
Raquel Hallak, é tentar ser propositivo diante de um cenário 
incerto. “Queremos mostrar para as pessoas a potência que 
o cinema tem como arte, além de gerar reflexão e imagi-
narmos novos mundos e rumos”.

cidAdes – PáginA 10

Prefeitura de JF realizou 500 audiências
para atender contribuintes em débitos 

Entre outubro e dezembro de 2019, a Prefeitura de Juiz de Fora 
realizou 500 audiências de conciliação para contribuintes com débi-
tos ainda não ajuizados e em execução fiscal. Foram celebrados 145 
parcelamentos, totalizando quase R$ 1 milhão. Com a iniciativa, foram 
quitadas 62 certidões executivas, totalizando cerca de R$ 410 mil. Dessa 
forma, evitou-se o ajuizamento de 207 execuções fiscais, tendo atingido 
o percentual de êxito de 41,4% das certidões.
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E D I T O R I A L

Num mundo em que o todo-poderoso 
Trump sonha com a hecatombe de 
uma nova guerra mundial, em que 

uma nação tão simpática como a Austrália 
está literalmente em chamas que já ma-
taram dezenas de humanos e mais de um 
milhão de animais, até que a situação do 
Brasil não está lá tão péssima assim. O mais 
lamentável é que, aqui, a imbecilidade que 
campeia só aumenta dia a dia.

Além de um presidente da República 
que diz que nossos livros didáticos são 
péssimos “porque tem muita coisa escrita” 
(sic) temos um ministro da Educação que, 
além de não demonstrar a mínima educa-
ção ao se referir a entidades como a União 
Nacional dos Estudantes (“máfia e comuna 
que adora grana / vida fácil”) parece não 
ter concluído nem um curso primário e quer 
partilhar do poder de ser um mandachuva 
das redes sociais. Não é que o tal de Wein-
traub escreveu e repetiu “imprecionante” 
com “c” - isso mesmo - ao invés de “ss”. Não 
é nada demais para quem acumulou tantos 
zeros no seu primeiro ano de universidade, 
fato que justificou postando um vídeo no 
qual recorda que sofreu um acidente, teve 
que colocar parafuso no braço, ficou 6 me-
ses sem poder escrever e só um professor o 
deixou fazer prova oral...   

Quando, num avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) que serviu de apoio a uma 
viagem de Bolsonaro à Espanha, foram 
encontrados 39 quilos de cocaína pura, 
o ministro de nome difícil justificou: “No 
passado o avião presidencial já transportou 
drogas em maior quantidade. Alguém sabe 
o peso do Lula ou da Dilma”?

Ser antagônico aos dois ex-presidentes 
não é a questão. Pessoalmente fui e sou 
crítico, às vezes até ácido, dos governos do PT, 
mas não aceito a forma mal-educada de uma 
autoridade que deveria, pelo menos, honrar 
o nome do seu ministério e ter educação, ao 
invés de falar de forma rasteira como contan-
do piadas chulas num botequim de esquina. 

Neste difícil Brasil atual, sabendo que 
erros do passado servem de referência/ad-
vertência, temos que aprender a contestar. 
No caso do governo federal, os problemas 
se avolumam porque seu comandante não 
sabe escolher (com raras exceções) ministros 
ou auxiliares, e defende desatinos de filhos 
que, juntamente com ele, deviam – todos 
- aprender a pensar nas consequências 
antes de falar e, principalmente, parar de 
criar e caçar inimigos. Prosseguindo assim, 
perderá o apoio que é cada vez menor de 
gente que ainda gosta/venera o chamado 
“mito”, haja visto 1.957 presentes que rece-
beu recentemente, incluindo facas de todo 
tipo – curiosamente, nenhuma arma de 
fogo que é a preferência da família como 
demonstram fotos do filho Eduardo em 
visitas hospitalares.

Infelizmente, o capitão-presidente se 
tornou motivo de chacota mundial. Depois 
de críticas infundadas (para não dizer ama-
lucadas) às mais diversas personalidades, 
desde presidentes da República e renomados 
intelectuais até atores filantropos e crianças 
que defendem a natureza, agora desistiu 
“por questões de segurança” de participar 
do Fórum Econômico Mundial em Davos, 
na Suíça. Não sei se “por segurança”, mas, 
pelo menos, não haverá o “risco” de novo 

vexame como por ocasião do seu discurso 
na Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Para quem possa achar que estou sendo 
duro demais com o presidente, me sinto no 
direito de resposta ao que ele disse há alguns 
dias no Palácio da Alvorada: “Acho que vou 
botar os jornalistas do Brasil vinculados ao 
Ibama. Vocês são uma raça em extinção. 
Por exemplo, eu cancelei todos os jornais 
no Planalto, todos, todos, não recebo mais 
nem jornal, nem revista”. E acrescentou 
que “envenena a gente ler jornal. A gente 
fica envenenado”. É no mínimo estranha a 
sua relação com os jornalistas. Dias antes, 
irritado ou sei lá o quê, indagou sem querer 
responder a uma pergunta sobre a embai-
xada em Israel: “Você pretende se casar 
comigo um dia? Não seja preconceituoso! 
Você não gosta de loiro de olhos azuis? Isso é 
homofobia. Vou te processar por homofobia. 
Não admito homofobia! Você pretende se 
casar comigo? Responde! Não pretende”? 
Eu, hein! 

Numa justa reação ao, digamos, “arrou-
bo da extinção”, a Associação Brasileira de 
Imprensa divulgou nota na qual afirma: “O 
país e o mundo têm sido surpreendidos, a 
cada momento, por declarações estapafúr-
dias do presidente da República e dos seus 
auxiliares mais próximos”. E finaliza: “En-
quanto a informação for uma necessidade 
vital nas sociedades modernas, e ela será 
sempre, o jornalismo vai continuar a existir.  
E, com certeza, sobreviverá por mais tempo 
do que políticos inimigos da democracia, 
que, estes sim, tendem a ser engolidos pela 
história”.

Juiz das garantias
Se o Brasil almeja ser um país desenvolvido, terá que remover suas estruturas 

anacrônicas, sob todos os aspectos, inclusive em relação ao poder Judiciário, para 
começar a galgar similaridade aos demais países industrializados. Ocorre que o 
conservadorismo é parte da nossa cultura, como se observa no debate relativo à 
implementação do juiz das garantias, um sistema conhecido e em funcionamento 
em países desenvolvidos, como forma de permitir mais transparência em ações nos 
casos de crimes, qualquer que seja sua especificidade.

É plausível a tese de especialistas indicando que, atualmente, não existe infra-
estrutura suficiente para sustentar a imediata implementação do sistema, conforme 
foi determinado pela nova lei, em vigor no início deste ano. Contudo, o assunto não 
pode ser descartado, pois é parte integrante para deixar o Judiciário ainda mais 
transparente na hora de julgar ações complexas. 

Pelo registro da nova lei, o juiz das garantias terá a finalidade de assegurar a 
imparcialidade do julgamento e, após a apresentação da denúncia, outro magistrado 
assumirá o processo e será responsável pela sentença. No escopo da nova legislação 
está escrito: “o magistrado que conduziu a fase do pré-processual atuará até a admis-
sibilidade da acusação, ficando, assim, privado de participar dos lances posteriores”. 

A orientação sancionada pelo presidente da República estabelece ainda a instala-
ção de varas criminais colegiadas para o caso de julgamentos de crimes de atribuição 
à organização criminosa. Os anais do Judiciário nacional indicam a existência de mais 
de 18 mil magistrados em atividade regular e cerca de 4.400 mil postos desocupados. 
Há em Minas, aproximadamente, 1.200 juízes. Hoje, existem 47 comarcas e 21 varas 
vagas. Mas a realidade é que cada região deveria ter, pelo menos, um juiz. O novo 
presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Nelson Missias de Morais, já 
convocou 70 novos juízes no final do ano passado e chamará outros 30 até o fim de 
janeiro. Com isso, ele vem reduzindo o déficit da categoria, além de criar o programa 
“Pontualidade”: uma equipe, formada por dois juízes e duas dezenas de assessores, 
acompanha, remotamente, os processos nas comarcas sem juízes ou com excesso de 
demanda, proferindo decisões e sentenças trazendo mais celeridade para os processos.

Deste total, nacionalmente, uma média de 70% atua no segmento das justiças 
dos estados, cuja vacância beira os 22%. Alusivamente à Justiça Federal, esse índice é 
de 1.900 juízes, com um identificador de vaga de 24%. O tema tem dividido os presi-
dentes dos tribunais em todo o país, pois não se sabe como o modelo vai começar a 
funcionar, especialmente nas comarcas menores, na qual se tem apenas um juiz. No 
último levantamento, em 2018, o estado com mais dificuldade de fazer o Judiciário 
trabalhar a contento era Santa Catarina, cujo congestionamento abrangia 82,1%. 
Na mesma ocasião, Roraima aparecia com o menor problema, com a retenção de 
apenas 53,3% de seus processos.

No Brasil, existe um jargão popular a respeito de leis que “pegam” e as que não 
funcionam a contento. Pois bem, neste evento, há uma situação dúbia: o influente 
ministro da Justiça e ex-juiz federal Sergio Moro não concorda com o que está prestes a 
ser levado a efeito, porque considera existir graves problemas técnicos. Moro é contra 
a decisão emanada do próprio Palácio do Planalto. 

É chegada a vez do próprio segmento, por meio do Conselho Nacional de Justiça, 
demonstrar serenidade e debater com fleuma a questão e encontrar um denomi-
nador comum para solucionar a demanda, de maneira democrática, evitando-se 
embrenhar por caminhos não republicanos de um capítulo que, apesar de prolixo, 
pode representar uma verdadeira inovação na história do Poder Judiciário Brasileiro.

“Imprecionante” com c é o ministro
 da educação. Mas tem muito mais...

minas gerais possui mais de
750 mil empresas em atividade

Esse número é 15% superior a 2018

O ano passado terminou melhor do que se es-
perava quando o assunto é abertura de empresas 
em Minas Gerais. De acordo com dados da Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg), 
2019 registrou a abertura de 53.758 novos em-
preendimentos, número 15% maior do que os 
46.730 negócios formalizados no ano anterior. 

Com isso, o estado possui, atualmente, 
751.450 empresas ativas, sendo que destas, 
quase 364 mil atuam no setor de serviços, 
pouco menos de 309 mil estão no comércio 
e outras 79 mil são indústrias. Para comen-
tar mais sobre esses dados e fazer uma 
previsão para este ano, o edição do Brasil 
conversou com o presidente da Jucemg, 
Bruno Falci (foto).

loraynne Araujo
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A que se deve o aumento da abertura 
de empresas em minas gerais?

Isso aconteceu por uma série de fatores. Primei-
ro, podemos destacar que o Brasil voltou a crescer 
economicamente nos últimos anos e, para 2020, 
há uma expectativa de que os números sejam ainda 
melhores. Então, pode ser que os empresários já 
estejam fazendo investimentos para aproveitar esse 
novo ciclo de crescimento. 

Outro fator importante para os bons números 
do ano passado foi a facilitação para a abertura 
de novas empresas. A Jucemg foi a primeira junta 
comercial do país a realizar o registro on-line e ins-
tantâneo de um novo empreendimento por meio 
do nosso site. Esse processo impulsionou as pessoas 
que estavam na informalidade a se formalizarem. 
Para finalizar, podemos destacar também a Lei da 
Liberdade Econômica, que contribui para que os 
empresários se sintam mais confiantes. 

como o governo estadual está contri-
buindo para essa realidade? 

O atual governador Romeu Zema (Novo) é 
diferente dos que estavam no poder antes. Ele não 

é um político de carreira, mas sim um empresário 
que entrou para a política e, por isso, sabe das 
necessidades da categoria. Apesar de Minas estar 
em uma situação financeira delicada, Zema está 
conseguindo gerir de maneira eficiente, enxugando 
a máquina pública e melhorando a eficiência dos 
serviços prestados. Outro fator positivo da atual 
gestão é o fato dele fazer o que precisa ser feito 
para melhorar a economia mineira, o que gera 
mais credibilidade no setor empresarial.   

Por que o setor de serviços é o que 
mais teve empresas abertas?

Em Minas, o setor de serviços é o que mais cres-
ce há algum tempo e o número maior de empresas 
nesse segmento é algo natural. Várias pessoas que 
perderam o emprego no período da crise financeira 
começaram a prestar algum tipo de serviço para 
conseguirem se manter.    

Qual a previsão para a abertura de 
empresas neste ano?

Esperamos que haja uma retomada do desen-
volvimento e, se isso acontecer, abre-se espaço para 

que novas empresas sejam criadas. Porém, apesar 
do otimismo, não acredito que tenhamos 15% a 
mais de aberturas de novos empreendimentos, pois 
é um número alto e a base de comparação já está 
mais elevada se comparada com 2018.    

como é o processo de abertura de 
empresas em minas gerais? 

Atualmente é possível abrir uma empresa em 
minutos. A Lei 13.874 acabou com a exigência 
de alvará para atividades de baixo risco, o que 
facilitou a integração entre a Jucemg e os demais 
órgãos de licenciamento, como a Vigilância Sanitá-
ria e prefeituras, para a constituição das empresas. 
Isso diminuiu a burocracia estatal e prevalece o 
princípio da boa-fé do contribuinte, ou seja, do 

cidadão. É um grande avanço para a nossa econo-
mia. Além disso, é importante ressaltar que nós, 
da Jucemg, trabalhamos diariamente para que o 
processo de abertura de uma nova empresa seja 
ainda mais fácil, simples e rápido.  

A Jucemg vai passar por um processo 
de descentralização de suas atividades 
neste ano. como isso vai acontecer?

Hoje, já é possível abrir uma empresa pelo com-
putador e o próximo passo é conseguir fazer isso pelo 
celular, por meio de um aplicativo. Ademais, seguimos 
trabalhando para desburocratizar, mas isso é algo 
que depende também de prefeituras e outros órgãos.  
Porém, a Jucemg está sempre na vanguarda se com-
parada com as demais juntas comerciais.
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Presidente do triBunAl de JustiçA de minAs gerAis

Em visita recente ao Brasil, o historiador e filósofo 
israelense Yuval Harari, tido hoje como o principal 
analista do impacto das novas tecnologias sobre a 
humanidade, disse que a inteligência artificial e a 
robótica já estão mudando as profissões tradicio-
nais, acabando com algumas e criando novas e que, 
diante disso, precisaremos nos reinventar e aprender 
coisas novas rapidamente, para não nos tornarmos 
“irrelevantes”. 

Diante dessa previsão – e mesmo considerando 
que as previsões em geral são feitas para serem 
desmentidas pelo tempo -, cabe alguma reflexão 
sobre o futuro dos profissionais que atuam no meio 
jurídico, de advogados a magistrados, de procuradores 
a defensores, de serventuários a ministros. Mais do 
que isto, devemos refletir também sobre o futuro da 
própria justiça. Estaremos todos prestes a nos tornar-
mos “irrelevantes”, como prega o autor de “Sapiens”, 
o mais badalado best seller do século?

Algumas mudanças já estão presentes e são 
evidentes, com o expressivo avanço do processo ele-

trônico, particularmente em Minas, em que já atingiu 
todas as 296 comarcas. Os advogados, defensores e 
promotores praticamente já não precisam ir aos car-
tórios forenses para consultar processos ou peticionar, 
pois podem fazê-lo sem sair de seu bureau de traba-
lho. Reduzida a carga de trabalho no atendimento 
de balcão, os servidores podem se dedicar a outras 
tarefas processuais, tornando mais ágil a tramitação. 
Da mesma forma, magistrados, em todos os níveis, 
podem acessar, estudar e decidir a qualquer momen-
to, em qualquer lugar. Esse distanciamento físico entre 
os atores tende a se aprofundar, quando a inteligência 
artificial, que ainda engatinha em nosso meio, tiver 
entrado para valer na tramitação processual. E, nesse 
aspecto, o filósofo israelense tem razão. 

A análise dele, todavia, se restringe ao trabalho 
em si, não avançando no debate de questões éticas, 
filosóficas e de formação profissional. Diz ele – e está 
correto – que precisaremos nos “reinventar” profis-
sionalmente para não nos tornarmos “irrelevantes”, 
mas não se aprofunda na discussão sobre se essa 

reinvenção significará mudar também nossa maneira 
de encarar a justiça. 

A inteligência artificial será capaz de perceber 
dissimulações de réus e angústias de vítimas, frente 
a frente em um tribunal? Os algoritmos terão capaci-
dade de identificar e interpretar situações inusitadas, 
sem precedentes? 

Enfim, em algum momento, poderá haver a 
substituição da análise humana para as decisões? 
Evidentemente que não. 

O papel da justiça no cenário descrito para os 
próximos anos será, naturalmente, o de incorporar 
o mais rapidamente possível as novas ferramentas 
tecnológicas, mas jamais imaginar que poderá abrir 
mão da ética na formação e na construção de seus 
cânones. As mudanças operacionais e do modo 
de trabalhar são inevitáveis e serão radicais, mas 
temos todos que continuar focados na ideia de que 
nossa missão é a de contribuir para a paz social, 
independentemente de quais sejam as ferramentas 
que iremos utilizar.

A justiça do futuro

Pt e Avante podem 
crescer por meio
de aliança informal

oda uma engenharia está sendo entabulada 
nos bastidores da política mineira por conta 
das próximas eleições para a escolha de 
prefeitos e vereadores.

O presidente do Avante, deputado federal Luiz 
Tibé, é apontado como o nome que teria mais fôlego 
para circular nas diversas regiões do estado. Segundo 
informações, seu partido está em parceria com grupos 
e políticos diferentes, tendo como objetivo formar um 
elenco para disputar as eleições de outubro. 

Aliás, em uma dessas alianças, comandada por Tibé, 
estariam pessoas influentes do governo passado, inclu-
ído, o petista e ex-secretário estadual do ex-governador 
Pimentel, Miguel Corrêa. A tese seria o seguinte: onde 
o PT não tiver candidato competitivo, o Avante estaria 
na linha de frente. 

Um dos nomes em plena atividade na região do Mé-
dio Piracicaba é o do empresário Fernando Rolla, que de-
verá ser candidato a prefeito em São Domingos do Prata. 

senador nega mudança
Líder do Democratas no Senado, completando 5 

anos de mandato, Rodrigo Pacheco, atualmente presi-
dente de seu partido em Minas Gerais, de acordo com 
sua assessoria, não teria a menor intenção de mudar 
de legenda. Pacheco recebeu, durante o ano passado, 
centenas de prefeitos e outras lideranças do interior do 
estado.  E, neste início de 2020, já pretende reiniciar essa 
articulação com o intuito de conquistar um contingente 
razoável de pré-candidatos a prefeitos e vereadores. 

A assessoria de Pacheco não nega a existência de um 
bom relacionamento entre o Democratas e o Avante em 
Minas. Mas é só isso. “Pode até ser que uma aliança acon-
teça no pleito de 2022, mas, por enquanto, o interesse de 
ambos é o mesmo: o pleito municipal. E, como se sabe, o 
senador não irá disputar cargo algum este ano”, garantiu 
uma fonte que preferiu manter o sigilo de seu nome.

Essas coligações, mesmo que informalmente, po-
dem desidratar as grandes legendas em todo estado. 
A princípio, quem tem chance de sair perdendo seria o 
MDB. A sigla detém uma média de 160 prefeitos, além 
de centenas de vereadores, porém, pelo interior, não 
se vê muita animação de novas lideranças em relação 
aos emedebistas. “Falta um nome forte para animar 
os soldados”, comenta um membro histórico da sigla. 

De acordo com dados do Tribunal Regional Eleito-
ral de Minas Gerais (TER-MG), o segundo partido com 
maior número de prefeitos e vereadores, na eleição 
de 4 anos atrás, foi o PSDB. Nos bastidores, não se 
cogita uma movimentação mais intensa dos tucanos 
para outubro. Aliás, a dificuldade de angariar nomes 
influentes começa por Belo Horizonte. 

Abaixo dessas siglas aparecem o Democratas e o 
PT. Fora o posicionamento do presidente do DEM, res-
ta saber como agirão os petistas para tentar se manter 
na posição que ocupava há 4 anos em quantidade de 
prefeituras e câmaras municipais.

Em busca de uma fatia deste bolo, estão partidos 
bem estruturados, como PSD, cujo líder é o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. Mas também não 
se pode desprezar o prestígio de partidos tradicionais 
como é o caso do PTB. “Nosso partido é respeitado em 
nosso estado e nacionalmente. Trabalharemos para 
o seu engrandecimento nestas eleições”, garante o 
deputado estadual Arlen Santiago. 

Nesta lista cabe ainda o Cidadania, com forte 
presença, por exemplo, no Vale do Aço. De resto, é 
esperar pelo comportamento das siglas nanicas que 
podem surpreender por conta de lideranças sazonais, 
como é o caso do Partido Republicano Brasileiro (PRB).

t
Arlen santiago é uma liderança do PtB mineiro

senador rodrigo Pacheco nega saída do democratas
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Fique por dentro das principais
datas do Calendário Eleitoral 2020

As eleições municipais de 2020 só ocorrerão em ou-
tubro, mas a contagem regressiva para o dia da votação 
começou no fim do ano passado, com a aprovação e a 
publicação das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral 
que normatizarão o pleito. As etapas do processo eleito-
ral estão descritas no cronograma previsto na Resolução 
TSE nº 23.606/2019, que estabelece, mês a mês, as 
datas do Calendário Eleitoral.

Segundo a resolução, a partir do dia 1º de janeiro, 
as pesquisas eleitorais devem ser registradas, até 5 
dias antes da divulgação, no Sistema de Registro de 
Pesquisas Eleitorais (PesqEle) da Justiça Eleitoral. A 
norma também proíbe, a partir dessa data, a distri-
buição de bens e valores pela Administração Pública, a 
execução de programas sociais por entidade vinculada 
a pré-candidato e a realização de publicidade de órgãos 
públicos com custos superiores à média dos gastos no 
primeiro semestre dos últimos três anos.

A chamada janela eleitoral, período em que ve-
readores podem mudar de partido para concorrer à 
eleição (majoritária ou proporcional) de outubro sem 
incorrer em infidelidade partidária, ficou fixada de 5 de 
março a 3 de abril.

Também em abril, no dia 4 – 6 meses antes do plei-
to – esgota-se o prazo para que novas legendas sejam 
registradas na Justiça Eleitoral a tempo de lançarem 
candidatos próprios às eleições. Além disso, até o dia 
4 de maio, aqueles que desejam concorrer na eleição 
devem ter domicílio eleitoral na circunscrição na qual 
desejam concorrer e estar com a filiação aprovada 
pelo partido. Por fim, o dia 4 de maio é o fim do prazo 
para que detentores de mandatos no Poder Executivo 
renunciem aos seus cargos para se lançarem candidatos.

Para os eleitores, 6 de maio é uma data muito 
importante: é o último dia para que regularizem a sua 
situação junto à Justiça Eleitoral para poderem votar 
em outubro. Assim, pessoas que perderam o recadas-
tramento biométrico e tiveram o título cancelado, não 
justificaram a ausência nas últimas eleições ou ainda 

desejem alterar o domicílio eleitoral têm até esse dia 
para se dirigirem ao cartório eleitoral mais próximo a 
fim de resolver suas pendências.

Maio também marca, no dia 15, o início da arre-
cadação facultativa de doações por pré-candidatos aos 
cargos de prefeito e vereador, por meio de plataformas 
de financiamento coletivo credenciadas na Justiça Elei-
toral. Os recursos disponíveis para o financiamento de 
campanha mediante o Fundo Especial de Financiamento 
de Campanhas (FEFC), por sua vez, serão divulgados no 
dia 16 de junho.

Pré-candidatos que apresentem programas de rádio 
ou televisão ficam proibidos de fazê-lo a partir do dia 
30 de junho. Já em 4 de julho, passam a ser vedadas 
algumas condutas por parte de agentes públicos, como 
a realização de nomeações, exonerações e contratações, 
assim como transferências de recursos, entre outras.

As convenções partidárias para a escolha dos candi-
datos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto. 
Também a partir de 20 de julho, os candidatos passam 
a ter direito de resposta à divulgação de conteúdo di-
famatório, calunioso ou injurioso por qualquer veículo 
de comunicação social. Nesse mesmo dia, também é 
contabilizada a distribuição partidária dos assentos na 
Câmara dos Deputados para o cálculo do tempo da 
propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

Os registros de candidaturas devem ser protocolados 
na Justiça Eleitoral, via internet, até as 23h59 do dia 
14 de agosto. Por meio físico, os requerimentos devem 
ser protocolados até as 19h do dia 15. Caso os partidos 
políticos não tenham apresentado, dentro desses prazos, 
o requerimento de registro de candidatos escolhidos 
em convenção, os próprios candidatos poderão fazê-lo, 
pessoalmente, até o dia 20 de agosto.

No dia 16 de agosto, passa a ser permitida a pro-
paganda eleitoral, inclusive na internet. Os comícios 
poderão acontecer até o dia 1º de outubro. A divulgação 
paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e a 
reprodução, na internet, de jornal impresso com propa-
ganda relativa ao primeiro turno serão permitidas até 
o dia 2. Já a distribuição de santinhos e a realização de 
carreatas e passeatas podem ocorrer até 3 de outubro. 
O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão passa 
a ser veiculado de 28 de agosto a 1º de outubro.

A Justiça Eleitoral estabeleceu o prazo de 14 de se-
tembro para que todos os cerca de 500 mil registros de 
candidatura esperados para o pleito de 2020 tenham sido 
julgados pelos respectivos juízes eleitorais. Já a partir do dia 
19 de setembro, candidatos não poderão ser presos, salvo 
no caso de flagrante delito. Eleitores, por sua vez, não pode-
rão, em regra, ser presos a partir do dia 29 do mesmo mês.

O primeiro turno de votação para vereadores e prefei-
tos acontecerá no dia 4 de outubro; o segundo turno, caso 
haja, para a eleição de prefeitos em municípios com mais 
de 200 mil eleitores, ocorrerá no dia 25 do mesmo mês. Já 
o prazo para a diplomação dos eleitos será 18 de dezembro.
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Brumadinho e a vale
 Em Brumadinho, município mineiro que protagonizou o 

maior acidente ambiental do Brasil, a atual situação é conside-
rada atípica.  A cidade nem parece ter prefeito, já que todos os 
grandes problemas da comunidade são discutidos diretamente 
com a Vale e, em alguns casos, com intermediação do poder 
Judiciário. 

governo dos ricos
Um ano depois de perder as eleições presidenciais, o ex-

-ministro e petista Fernando Haddad continua em palanque. 
Recentemente, ele disse que, quando o mandato de Bolsonaro 
chegar ao fim, ficará provado que, toda a movimentação no 
setor econômico do atual governo, teve a finalidade de deixar 
os 10% da população detentora de grande parte da riqueza 
nacional ainda mais rica. Será?

sucessão em BH
“Há cerca de 1 ano, o deputado estadual João vitor Xavier 

decidiu ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. No meio de 
2019, chegou a mudar de partido, deixando o PSDB para se 
filiar ao Cidadania. Mas, já estamos no ano do pleito e, por 
enquanto, o projeto político do parlamentar continua capen-
gando”, dizem os matemáticos da política mineira.

vice de Kalil
Em Brasília, foi dito que o atual secretário de Fazenda da 

PBH, Fuad noman, devidamente filiado ao PSD, já estaria 
previamente escolhido para ser o vice de Alexandre Kalil 
(PSD). A conferir...

Popularidade de Zema
“Mesmo não tendo conseguido demonstrar grandes reali-

zações no seu primeiro ano de governo, o governador romeu 
Zema (Novo) continua com mais de 60% de aprovação e essa 
realidade o coloca como uma liderança política incontestável”. 
Essa fala foi dita durante um papo entre jornalistas em Belo 
Horizonte.     

Política em moc
Em Montes Claros, o atual prefeito Humberto souto (Cida-

dania) está sendo considerado o maior tocador de obras das 
últimas administrações. Mesmo assim, caso ele venha disputar 
a reeleição, terá um concorrente declarado: o ex-prefeito ruy 
muniz. Eu, hein!?

religião em pauta
“Quando o assunto é religião, tudo acontece, inclusive 

desavenças no Vaticano. Um exemplo disso é a possível auto-
rização para o credenciamento de leigos e casados poderem 
realizar casamentos e batizado na região da Amazônia”, disse 
a jornalista Patrícia campos mello. 

Preço dos combustíveis
Na avaliação da jornalista e comentarista econômica Ju-

liana rosa, o brasileiro é sempre perdedor. “Quando acontece 
o aumento de preços dos combustíveis, logo os valores são 
estampados nas bombas da gasolina. No entanto, quando o 
montante é reduzido ficam nas distribuidoras e apenas alguns 
postos topam diminuir os valores. Ou seja, por aí se vê como 
é que o consumidor está sujeito ao jogo ganancioso dos em-
presários”, vaticina a comunicadora. 

inss, vergonha...
“Em plena era da informática, na qual tudo é feito com 

rapidez e precisão, o INSS deixar quase 2 milhões de brasi-
leiros na fila é vexame internacional”, palavras do jornalista 
merval Pereira.

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos/tse-resolucao-no-23-606
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos/tse-resolucao-no-23-606
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sucessão em uberlândia
Deputado de várias legislaturas, o tucano luiz Humberto, 

de Uberlândia, já teria dito a pessoas próximas que não pensa 
em deixar seu posto de líder do governo para poder se candi-
datar a prefeito neste ano.

cena única – Se ele efetivamente não vai ser opositor ao 
atual prefeito odelmo leão (PP), é um tema que ainda vai 
gerar controvérsia na Assembleia Legislativa. 

ciúmes entre irmãos 
Consta nos bastidores da Assembleia que é intensa a ciu-

meira entre a deputada ione Pinheiro (DEM) e seu irmão, o 
ex-presidente da Casa, dinis Pinheiro, inclusive em relação a 
sucessão de Belo Horizonte. Será?  

Política em Brasília
Ao avaliar a relutância do governo federal em decretar o 

novo valor do salário mínimo, os jornalistas de Brasília dizem o 
seguinte: “O Palácio do Planalto está em uma sinuca de bico. 
Não quer subir o valor do salário para não aumentar o déficit 
da Previdência, mas, se não o fizer, o Congresso o fará e, nesse 
caso, o desgaste será ainda maior”.

crise internacional
Depois de ficar uma tarde inteira nos bastidores do Palácio 

do Planalto, o jornalista valdo cruz expressou a seguinte opi-
nião: “Houve uma precipitação da diplomacia ao tomar uma 
posição sobre o episódio envolvendo os Estados Unidos e o Irã, 
mas, de agora em diante, a ordem é esquecer por completo o 
assunto, inclusive nas redes sociais”. 

medioli horrorizado
“No Cruzeiro, as pessoas ficam tão distraídas em ganhar 

dinheiro com trambique que não cuidam do atleta e do clube. 
Lá tem dirigente que vai para a gandaia junto com atleta. É 
um caso de polícia”, disse o ex-CEO do clube, vittorio medioli.

conflito no oriente médio
Em seu comentário, o filósofo luiz Felipe Pondé mencionou a 

briga entre americanos e iranianos, mas deu uma pincelada em seu 
palpite. Para o professor, quem conhece o Oriente Médio sabe que 
a verdadeira guerra do Irã é contra o seu vizinho, a Arábia Saudita.

investimentos internacionais
“A presença do ministro da Economia, Paulo guedes, no 

Fórum Mundial de Davos, Suíça, vai ser muito mais significativa 
do que a do presidente brasileiro, pois o ministro tem mais 
condições técnicas de convencer os investidores internacionais 
a fazerem a opção para o nosso país”. Palavras do professor da 
PUC /SP, o economista Antônio corrêa de lacerda.

reforma complicada
Em Brasília, os especialistas dizem que as reformas, a se-

rem enviadas pelo governo ao Congresso, já estão pontas. No 
entanto, a mudança na tributação não é consenso nem com 
os auxiliares do presidente, imagina se será com os deputados. 
A barulheira promete ser intensa.

Passada a euforia das festas do final 
de ano, é a hora de colocar na 
ponta do lápis todas as dívidas que 
devem ser acertadas nas próximas 

semanas. Esses primeiros meses são os mais 
temidos pelas pessoas, pois chegam em 
casa uma infinidade de boletos. IPTU, IPVA, 
matrícula e material escolar, são apenas al-
guns gastos que surgem agora e que podem 
acabar pesando (e muito) no bolso do brasi-
leiro. Sem contar as despesas com as festas 
do Natal e virada do ano, cartão de crédito e 
até mesmo outras dívidas atrasadas já esta-
belecidas.

Segundo a Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e o SPC Brasil, no 
final do ano passado foi registrada, pela pri-
meira vez nos últimos 2 anos, uma redução 
na inadimplência entre os brasileiros, o que é 
um bom sinal da retomada da nossa econo-
mia. Porém, para manter esse ritmo, é es-
sencial aderir algumas práticas que podem 
ajudar no controle e na organização das des-
pesas, deixando sua vida financeira mais 
tranquila.

O primeiro passo é colocar no papel todas 
as contas a serem pagas. Criar uma planilha 
de gastos pode ser uma saída para enxer-
gar melhor e ter uma dimensão real de todas 
as contas, analisar melhor as despesas fixas e a 
sua receita. Pode ser que você se assuste ao fa-
zer isso, mas só assim será possível ter a visão 
geral do valor gasto com coisas supérfluas 
e, com isso, entender melhor o quanto você 
poderia poupar para pagar as contas fixas.

Vejo que ainda há muitas pessoas com um 
padrão de vida incompatível com a sua realida-
de, o que acaba resultando em inúmeras dívi-
das e muito estresse ao final do mês. Entenden-
do melhor essa questão, com certeza será pos-
sível perceber uma folga no orçamento. 

O segundo passo é preparar um plane-
jamento financeiro e definir as prioridades 
para que, ao longo do ano, seja possível fi-
car livre de dívidas ou evitar que elas se 
multipliquem. Esse controle pode ajudá-lo 
a proporcionar uma vida financeira mais 
tranquila e, quem sabe, aproveitar aquela 
promoção ou pensar em saidinha com os 
amigos ou com a família no fim de semana.

Para que essas ações funcionem, é pre-
ciso ser realista e traçar objetivos tangíveis 
com seu orçamento. Poupe o máximo que pu-
der e não estipule metas financeiras que sejam 
consideradas ambiciosas a curto prazo, uma 
vez que isso pode prejudicar todo um planeja-
mento bem elaborado ao longo do ano. Esse 
é o terceiro passo dessa jornada.

Por fim, tão importante quanto estabelecer 
suas metas e tirá-las do papel é ter disciplina. 
Caso seja preciso, mude seus hábitos, 
adaptando-os ao seu estilo de vida para que 
seja condizente com a sua realidade. 
Mantenha sempre o seu plano em mente e 
acompanhe-o diariamente e não só quando o 
seu salário estiver disponível na sua conta. Ao 
longo do tempo você verá suas metas sendo 
atingidas sem dificuldades, que será o 
principal indício de que você está no caminho 
certo. Mas, se perceber que algo não está 
como o esperado, reveja tudo que foi feito e 
busque encontrar onde está o erro. Quanto 
antes você perceber onde falhou, mas rápido 
você conseguirá rever os planos e, se preciso, 
recomeçar.

como organizar as finanças e começar 2020 no azul?

71% dos empresários acreditam que
2020 será positivo para os negócios

nquanto 2019 foi um ano em que 
todos esperaram a melhora da eco-
nomia, em 2020 será o momento 
em que, enfim, veremos a retomada 

acontecer. Prova disso é a previsão de cres-
cimento de 2,40% do Produto Interno Bruto 
(PIB) apontada pelo Ministério da Economia. 
Dados colhidos pelo Deloitte Brasil revelaram 
ainda que 71% dos empresários acreditam que 
este ano será positivo para os negócios, 23% 
deles não esperam mudanças relevantes e 5% 
aguardam um ano negativo.

Ela observou que, no ano passado, conse-
guiu expandir sua marca. “Deixei meu nome 
mais conhecido no mercado e, consequente-
mente, aumentei meu número de clientes. Por 
causa disso, precisei admitir novos profissionais 
e, agora, terei que contratar novamente por 
causa da demanda”.

O economista-chefe da Deloitte, Giovanni 
Cordeiro, explica que a expectativa para a toma-
da de decisão das empresas, além do posiciona-
mento estratégico, leva em conta a avaliação do 
passado recente e de como ele pode influenciar 
o futuro. “Tivemos, de um lado, resultados de 
crescimento para alguns setores nos últimos 
meses no Brasil. Do outro, houve a aprovação 
da reforma da Previdência. O governo federal 
deixou claro que, antes de iniciar ações de estí-
mulo econômico, era fundamental a aprovação 
prévia da reforma devido à necessidade urgente 
de ajuste fiscal das contas públicas”. 

Com a reforma aprovada, o governo deve 
seguir com a política apresentada de privatiza-
ções, licitações, concessões, desburocratização 
para fazer negócios e a reforma Tributária de-
mandas que, na opinião do especialista, são dos 
empresários. “Eles acreditam que elas poderão 
ser endereçadas a partir deste ano. Todos esses 
fatores reforçam a expectativa de um cenário 
mais positivo para 2020”.

Essas questões podem proporcionar um 
ambiente de crescimento dos negócios e da 
geração de empregos, pontos que são de gran-
de preocupação para os empresários. “Há uma 
expectativa positiva que leva algumas empresas 
a buscarem uma antecipação de posicionamen-
to em relação a isso. Os empresários sabem 
que, no momento, o estímulo ao consumo e o 
crescimento da renda são fundamentais para 
garantir um desenvolvimento sustentável da 
economia brasileira”.

 como alavancar seus negócios

Cordeiro explica que o país passou por um momento de grandes e rápidas transfor-
mações e que isso aconteceu em diversas frentes de negócios. Por isso, ele dá algumas 
dicas do que os empreendedores precisam fazer para garantir um 2020 positivo. “Cada 
vez mais, as empresas devem tomar decisões rápidas com todos os riscos mapeados. 
Nesse cenário disruptivo, investir em tecnologias, inovação e, claro, na qualificação 
dos profissionais para atender a todas essas mudanças é fundamental para garantir, 
ao menos, a manutenção dos negócios”.

Os dados foram analisados tendo como 
base entrevistas feitas em 1.377 empresas que, 
juntas, faturaram o equivalente à metade da 
riqueza gerada no país, totalizando R$ 3,5 
trilhões em receita no último ano. A pesqui-
sa mostrou ainda que 41% dos empresários 
vão aguardar um avanço na economia para 
participar de licitações e privatizações e 8% 
almejam abrir novas unidades de produção, 
independentemente do cenário econômico. 
Caso a economia melhore, 59% dos em-
preendedores pretendem contratar novos 
funcionários.

A hair stylist Helen Castro é uma das que 
deseja contratar novos profissionais para o seu 
salão. Após um 2019 de muito planejamento, 
ela conta que, em 2020, será o ano da colhei-
ta. “Ano passado não foi fácil. Contudo, mudei 
muitas ações de marketing da minha marca, 
reestruturei partes do meu negócio e comecei 
a ver o resultado no segundo semestre, o que 
me deixa ainda mais positiva e certa de que 
vou colher os frutos agora”.

caso a economia
melhore, 59% dos
empreendedores
pretendem contratar
novos funcionários
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daniel Amaro

material escolar encarece 8%
e preços podem variar até 790%

variação dos principais produtos
item mAis BArAto mAis cAro vAriAção

Apontador simples R$ 0,90 R$ 3,90 333,33%

Borracha com capa plástica R$ 1,00 R$ 4,90 390,00%

Grafite 0,5 com 12 unidades R$ 1,00 R$ 8,90 790,00%

Caderno brochurão capa dura 96 folhas R$ 6,49 R$ 7,90 21,73%

Caderno espiral capa dura 96 folhas R$ 5,90 R$ 8,50 44,07%

Caneta esferográfica R$ 1,00 R$ 2,90 190,00%

Cola branca 40g R$ 1,00 R$ 2,90 190,00%

Corretivo líquido R$ 2,25 R$ 4,90 117,78%

Durex transparente R$ 1,00 R$ 3,90 290,00%

Giz de cera com 12 cores R$ 2,80 R$ 4,90 75,00%

Lápis de cor com 12 unidades R$ 3,79 R$ 10,90 187,60%

Massa de modelar com 12 cores R$ 3,10 R$ 5,90 90,32%

Lápis preto R$ 0,40 R$ 2,90 625,00%

Papel A4 branco R$ 3,90 R$ 6,99 79,23%

Régua 30cm R$ 1,20 R$ 2,90 141,67%

Tesoura R$ 2,70 R$ 4,50 66,67%

Tinta guache 250g R$ 3,99 R$ 7,90 97,99%

altando poucos dias para o 
início de mais um ano leti-
vo, uma das preocupações 

dos pais é com a lista de material 
escolar. Este ano, segundo a Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes e 
Importadores de Artigos Escolares 
(Abfiae), os itens devem estar, em 
média, 8% mais caros do que em 
2019. E quem deseja economizar e 
fugir dos preços altos terá de fazer 
muita pesquisa nas papelarias antes 
de fechar a compra. Isso porque 
um levantamento realizado pelo 
Mercado Mineiro, em Belo Hori-
zonte, comparou os produtos mais 
procurados e apontou variação de 
até 790% de uma loja para outra.

De acordo com a Abfiae, o au-
mento ocorre por conta da eleva-
ção dos custos de matérias-primas 
como plástico, tinta e papel. A 
flutuação do dólar ao longo do 

ano passado também é um fator 
que encareceu os produtos, como 
mochilas e estojos. A alta represen-
ta quase o dobro da inflação oficial 
registrada em 2019. Segundo 
divulgou o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o 
índice ficou em 4,31%.

Para o educador financeiro 
Marcos Gomes, a lista de material 
escolar é uma despesa que não 
tem como evitar e todo ano os 
pais passam pelo mesmo sufoco. 
“Muitos deixam as festividades de 
final de ano acabar e compram 
na última hora, quando o período 
de início das aulas está próximo. 
Isso faz com que esse mercado 
fique aquecido nessa época do 
ano e os preços subam”, explica.

sem pesar no bolso
Uma das maneiras de eco-

nomizar é pesquisar os valores. 
Muitos acreditam que a diferença 
não será tão grande, mas no final 

das contas, os gastos poderiam 
ser bem menores. Isso é o que 
mostra o levantamento realizado 
pelo Mercado Mineiro. O preço 
é variado para o mesmo produ-
to em diferentes comércios de 
Belo Horizonte. No topo da lista 
aparece o grafite 0,5, custando 
entre R$ 1 e R$ 8,90, diferença de 
790%. Já o lápis preto é encontra-
do de R$ 0,40 a R$ 1,30 (625%), 
seguido da borracha com capa 
plástica, que pode ser achada de 
R$ 1 a R$ 4,90 (390%).

O educador financeiro salienta 
que nem todos os itens precisam 
ser novos. “É possível reaproveitar, 
por exemplo, mochilas, estojos, 
tesouras e apontadores. Esses 
materiais são bem resistentes e a 
troca só precisa ser feita quando 
realmente houver uma necessi-
dade. Além disso, dependendo da 
marca escolhida, são produtos que 
acabam encarecendo bastante o 
valor total da lista”.

A psicóloga Cristiane Santos 
afirma que ainda não comprou o 

material escolar das duas filhas. 
“Já dei uma olhada na lista e al-
gumas coisas será possível reuti-
lizar. Verifiquei preços e acredito 
que estão mais ou menos iguais 
aos do ano passado. Não faço 
questão de marca, mas procuro 
sempre ver o melhor preço e 
qualidade. Em 2019, gastei cerca 
de R$ 750 para as duas e optei 
por parcelar em três vezes, uma 
vez que a loja não cobrava juros”.

Entre outras dicas para ajudar a 
economizar, Gomes reforça para ter 

em mente um valor médio de cada 
item antes de sair de casa. “Isso aju-
da a conseguir descontos e a maioria 
das lojas costuma bater o preço da 
concorrência para não perder a ven-
da. Pagar à vista também pode ser 
um bom negócio, porque pode sair 
mais barato do que se parcelado e a 
conta ainda é resolvida no primeiro 
mês do ano”, esclarece.  

Quando for até as papelarias 
para a compra, evitar levar os 
filhos também é uma tática que 
funciona. “Têm diversas opções 
de produtos, marcas e perso-
nagens que são o desejo das 
crianças por estarem na moda. 
E les  possuem o preço mais 
elevado e o ideal é fugir desses 
itens. Busque por marcas mais 
em conta, mas sem desprezar a 
qualidade do material escolar”.

Uma outra al ternat iva é 
comprar junto com outros pais. 
Os descontos podem ser maiores 
e o resultado bastante significa-
tivo. Foi isso que a auxiliar de 
administração Jéssica Oliveira 
fez. Ela conta que tomou a ini-
ciativa de montar um grupo no 
WhatsApp com mais oito mães. 
“Quando terminou o ano letivo 
nós já começamos a discutir a 
lista de material, porque a gen-
te sabe que os preços sempre 
aumentam em janeiro. Comprei 
tudo ainda em dezembro. Os 
valores variam bastante de um 
lugar para outro, por isso acabo 
dividindo e adquirindo um pouco 
em cada loja”.

F

Fonte: Mercado Mineiro
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IPVA.
VOLTA
PRA SAÚDE.

FINAIS DE PLACA
COTA ÚNICA/1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

1 e 2 13 13 13
3 e 4 14 14 16
5 e 6 15 17 17
7 e 8 16 18 18
9 e 0 17 19 19

PAGUE COM  
3% DE DESCONTO 
EM COTA ÚNICA.

Saiba mais: 

www.fazenda.mg.gov.br

Parte do valor arrecadado com o IPVA vai  

para a manutenção de hospitais, postos  

de saúde e compra de medicamentos.  

A saúde de toda a população fica melhor.  

É o IPVA voltando em benefícios para todos nós.
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D A  C O C H E I R A

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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

José  Ângelo  de  melo, 
vice-presidente da cdl/BH, 
e marcelo de souza e sil-
va, presidente da institui-
ção, estiveram nos estados 
unidos, semana passada, 
participando de um evento 
mundial de interesse da 
classe empresarial. os dois 
aproveitaram para visitar 
a Bolsa de valores de nova 
york, considerada como uma 
das mais famosas do mundo.

Empresários em Nova York
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inFlAção oFiciAl e inFlAção reAl - Todos deveríamos ter o 
costume de guardar os preços de início do ano, mais precisamente de 
janeiro para, no ano seguinte, nós mesmos fazermos a conta e medir 
a inflação real. O exemplo vem agora com o governo anunciando a 
inflação de 4,25%, medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). No entanto, se você fizer uma comparação de cus-
tos, só a carne bovina subiu 34% no ano de 2019, que refletiria uma 
inflação real muito mais elevada do que a anunciada pelo IBGE. Dei 
o exemplo da carne bovina, mas as bebidas também tiveram reajuste 
de mais de 6% neste ano, mais que o índice anunciado pelo governo.

FestivAl de tirAdentes - A 23ª Mostra de Cinema de Tiraden-
tes acontece do dia 24 janeiro a 1º de fevereiro, com quatro espaços 
de exibição: o Cine Praça, o Complexo de Tendas, o Cine Lounge e 
o Cine Teatro do Sesi. O festival movimenta a economia da cidade 
e de toda a região, com ocupação de todos os hotéis e pousadas, 
o que reflete inclusive no setor gastronômico.

contriBuinte do imPosto de rendA - Na declaração de 
renda do ano base 2019, o contribuinte não vai poder mais deduzir 
as despesas com o empregado doméstico. A lei que permitiu essa 
dedução foi extinta no ano passado e ela havia sido implantada 
para aumentar a contratação desses profissionais.

BoA medidA - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) 
sancionou uma lei interessante, proibindo bares, restaurantes e 
lanchonetes de usarem descartáveis de plásticos como copos, 
pratos, talhares e garrafas. O objetivo é melhorar o meio ambiente 
da capital paulista. Se cada cidade brasileira fizesse o mesmo, o 
ambiente seria outro.

A política de contagem continua fervilhando depois que o 
ex-prefeito Ademir Lucas anunciou que vai disputar a prefeitura 
neste ano. A deputada Marília Campos também, ex-prefeita 
por duas vezes, já anunciou sua disposição de ser candidata. 
O prefeito Alex de Freitas vai tentar a reeleição.

o governo não conseguiu dar vazão a demanda de pedidos 
de aposentadoria e anunciou que vai gastar R$ 9 bilhões para 
colocar o serviço em dia. Para ter condições de apreciar os 
pedidos, esse montante será investido em toda rede do INSS 
para se adequar a nova lei da Previdência. 

o iBge está anunciando que, em 2022, os evangélicos 
serão maioria no Brasil. Segundo o instituto, o catolicismo 
está perdendo força e, a cada dia, os católicos têm migrado 
para outras religiões. 

é fantástico o crescimento da indústria do turismo em 
Minas. E isso tem ocorrido sem que o governo do estado tenha 
feito algo para melhorar o setor. A verdade é que, a cada dia, 
surgem novos caminhos gastronômicos, estadas diferenciadas, 
passeios exclusivos e degustação de queijos, frutas, etc.

domingo, dia 19 de janeiro
Marconi do SOS das Panelas – Padre Eustáquio
Coronel Ramon Zureta
Maria Cláudia Santos - chefe de jornalismo da Rádio Itatiaia 
Cristiano Iderlandes – edição do Brasil

segunda-feira, 20
68 anos da Rádio Itatiaia 
Wiliam Sebastião Penido do Vale 

terça-feira, 21
Drª Flavia Cristina – Juíza do Trabalho 
Jornalista Fábio Doyle - jornal Estado de Minas
Hélio Bontempo Junior 
Waldemar de Castro 

Quarta-feira, 22
Radialista Haroldo Ameno
Jornalista Clerí Maciel
Priscila Batista Torres de Lacerda

Quinta-feira, 23
Radialista Enoque Passos
Jornalista Gabriela Speziali - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 24
Ex-deputado e médico Silvio Mitri
Jornalista Sônia Zuim

sábado, 25  
Leila Mendes Barbosa
Cantor e compositor Lecy Strada
Célio Salomon

mostra de cinema coreano
acontece no sesc Palladium

Cineasta Hong Sang-soo foi o escolhido

Neste início de ano, o Sesc 
Palladium traz para o público 
seis produções do cineasta sul-
-coreano Hong Sang-soo. Diretor 
contemporâneo e em plena 
atividade, seu ritmo de produção 
impressiona por sua abundân-
cia, qualidade e pela marca 
autoral inconfundível. A mostra 
pode ser vista, gratuitamente, 
no Cine Sesc Palladium (Av. 
Augusto de Lima, 420, Centro). 

Os ingressos devem ser retirados 
30 minutos antes das sessões. 
Os horários variam, conforme 
programação abaixo.

sobre Hong sang-soo
O forte das tramas de Hong 

Sang-soo é a abordagem do 
cotidiano de seus personagens, 
que, por vezes, se confunde com 
o próprio cinema, em um exer-
cício metalinguístico fascinante 

e permanente em sua obra. 
Em 2017 Sang-soo realizou três 
filmes, uma proeza realmente 
incontestável. Essa produção 
tão profícua chama a atenção 
para um curioso detalhe: o 
quanto sua obra adquire um 
sentido singular quando ana-
lisada em seu conjunto, com a 
descoberta de seus temas mais 
recorrentes e estilos muito pró-
prios de filmar.

Programação
A câmera de claire

• Coreia do Sul, 2017 | 12 anos
Numa viagem de trabalho ao 

‘Festival de Cannes’, Jeon Manhee 
(Minhee Kim) é demitida por 
sua chefe que não revela o real 
motivo da demissão. Ao mesmo 
tempo, Claire (Isabelle Huppert), 
uma professora que sonha em 
trabalhar como poeta, sai pelas 
ruas tirando fotos em sua câmera 
Polaroid. Essas duas mulheres se 
conhecem e tornam-se amigas. 
Por acaso, as imagens de Claire 
ajudam Jeon a compreender 
melhor o momento pelo qual está 
passando.

17/01 - 19h30 | 30/01 - 19h30

A visitante francesa
• Coreia do Sul, 2012 | 12 anos
Anne (Isabelle Huppert) é 

uma mulher francesa que está 
em uma pequena cidade na Co-
reia do Sul, onde visita um amigo 
que trabalha como diretor e está 
prestes a ter um. Lá, ao visitar uma 
praia, conhece um empolgado 
salva-vidas (Yu Jun-sang) que tenta 
conquistá-la. Pouco tempo depois, 
outras duas mulheres francesas, 
ambas chamadas Anne, chegam 
ao local e lidam com os mesmos 
personagens.

18/01 - 19h30 | 24/01 - 19h30

certo agora, errado antes
• Coreia do Sul, 2015 | 12 anos
Por engano, Ham Cheon-soo 

(Jae-yeong Jeong) chega à cidade 
coreana de Suwon um dia antes do 
previsto. Para passar o tempo, ele vai 
a um antigo palácio onde encontra 
uma artista chamada Yoon Hee-jeong 
(Kim Min-Hee). Juntos, eles vão até a 
loja de Yoon para admirar suas pintu-
ras, comer sushi e se conhecerem. Em 
seguida, eles vão a um bar encontrar 
com amigos de Yoon. Ao ser pergun-
tado se é casado, Cheon-soo admite 
que sim e decepciona a artista.

19/01 - 16h | 25/01 - 19h30 | 
31/01 - 19h30

Filha de ninguém
• Coreia do Sul, 2013 | 12 anos
Haewon (Jeong Eun-Chae) é 

uma jovem adulta que vive deslo-
cada em Seul, capital da Coreia do 
Sul. A estudante de cinema também 
sonha em se tornar atriz e admira a 
francesa Jane Birkin. Quando desco-
bre que sua mãe (Kim Ja-ok) está se 
mudando para o Canadá e que seus 
colegas de faculdade estão falando 
mal dela por conta do relaciona-
mento que teve com um professor 
casado (Lee Sun-kyun), Haewon se 
enche de dilemas existenciais.

21/01 - 19h30 | 26/01 - 16h | 
01/02 - 19h30

HAHAHA
• Coreia do Sul, 2010 | 12 anos
O diretor de cinema Jo Moon-

-Kyeong faz uma viagem para 
uma pequena cidade costeira de 
Tongyeong, na Coreia do Sul. Lá 
ele encontra um amigo, o crítico 
de cinema Jong-sik Bang, e os dois 
se sentam para conversar e tomar 
algo. Durante a conversa, eles falam 
sobre uma viagem que fizeram para 
o mesmo lugar e acabam por des-
cobrir que conheceram as mesmas 
pessoas: um poeta e guia cultural e 
uma encantadora mulher.

22/01 - 19h30 | 28/01 - 19h30 
| 02/02 - 16h

na praia à noite sozinha
• Coreia do Sul, 2017 | 12 anos
Younghee (Kim Min-hee) é 

uma atriz famosa que tem a sua 
vida pessoal exposta após um caso 
com um homem casado. Ela acaba, 
então, decidindo deixar sua cidade 
e passar um tempo em Hamburgo, 
na Alemanha, para dar uma pausa 
na carreira. Ao retornar à Coreia, 
Younghee reencontra os velhos ami-
gos e começa a refletir sobre suas 
possibilidades de futuro. Em noites 
regadas a álcool, ela se libera e diz 
o que realmente sente, gerando 
conflitos bem complexos com eles.

23/01 - 19h30 | 29/01 - 19h30
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

desintoxicação de dietilenoglicol é feita por
hemodiálise e injeção de etanol no corpo

leíse costa

Enquanto a Polícia Civil de Minas Gerais 
(PCMG) investiga as causas da presença de 
dietilenoglicol (DEG) e monoetilenoglicol 
(MEG) (também chamada de etilenoglicol) 
nas cervejas “Belorizontina” e “Capixaba”, 
da marca Backer, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH), 
a Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES/MG) e a Fundação Ezequiel 
Dias (Funed) conduzem uma outra inves-
tigação: identificar e tratar pacientes com 
os sintomas da síndrome nefroneural. Uma 
tarefa complicada já que, como explica o 
médico patologista, toxicologista e diretor 
científico da Sociedade Brasileira de Pato-
logia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/
ML), Alvaro Pulchinelli, os únicos estudos 
sobre esse tipo de intoxicação foram reali-
zados em ratos de laboratórios.

“É uma substância que não deve ser 
ingerida, por esse fato, não é possível 
determinar quanto uma pessoa tolera ou 

não. O que existem são relatos na literatu-
ra. Se um indivíduo morre após consumir 
100ml, a medicina anota que essa é uma 
dose fatal e assim por diante”, esclarece. 
Entretanto, apesar das substâncias DEG e 
MEG serem diferentes, possuem bastante 
semelhanças e o tratamento para intoxica-
ção de ambas, no Brasil, é o mesmo:  uso 
de etanol, também chamado de álcool 
etílico, ou o processo de hemodiálise.

“A injeção de etanol vai fazer com que 
as vias de metabolização de DEG ou MEG se 
saturem, ou seja, vamos enganar o orga-
nismo fazendo com que ele trabalhe muito 
para metabolizar o álcool e assim deixe de 
produzir os metabólicos tóxicos”, explica 
Pulchinelli. Porém, apesar do álcool etílico 
ser encontrado na composição de bebidas 
alcoólicas, esse processo não é realizado 
de uma forma amadora ou descontrola-
da. “Normalmente é feito por injeção via 
endovenosa de álcool etílico puro, bem 
diluído e calculado”. 

Já os processos de diálise ou hemodiá-
lise, ambos de tratamentos para filtração 

do sangue quando o rim ou parte do órgão 
fica comprometido e é preciso substituí-lo 
artificialmente, são indicados para pacien-
tes em estado mais avançado da síndrome. 
“Como esses pacientes desenvolvem 
rapidamente uma insuficiência renal, 
normalmente, eles vão para a diálise, que 
ao mesmo tempo substitui o rim afetado e 
elimina tanto o etilenoglicol e o dietileno-
glicol do corpo”, informa o médico. 

Segundo o toxicologista, fora do 
Brasil, existe uma terceira opção, o uso 
do medicamento Fomepizol, antídoto 
que impede a formação de metabólitos 
tóxicos no corpo após envenenamento por 
essas substâncias. O médico acrescenta 
que ambos os tratamentos disponíveis no 
Brasil são eficazes e dependerão da fase 
clínica da intoxicação em que se encontra 
o paciente e podem ser usados juntos. 

Apesar da ingestão de DEG e MEG não 
serem percebidas pelo paladar, tem um 
gosto alcoólico adocicado. “Infelizmente, 
a pessoa consegue ingerir sem perceber 
já que o sabor não é desagradável”, diz 
Pulchinelli. Portanto, é aos sintomas que 
as pessoas precisam estar atentas. 

Náuseas, vômitos e sensação de em-
briaguez (fala pastosa, tontura, dificuldade 
de movimentação, compreensão e visão) 
podem aparecer dentro de horas após o 
consumo das substâncias. “A diferença 
desse tipo de embriaguez para a de álcool 
é que esse quadro, ao contrário de ame-
nizar, vai evoluindo para a danificação do 
sistema nervoso central e os rins, poste-
riormente, entrando para um quadro de 
acidose (excesso de ácido no sangue), o 
que é extremamente ruim”.

De acordo com o médico, os danos da 
síndrome nefroneural podem ser reversí-
veis. “Quanto mais rápido for o início do 
tratamento, maior a chance de reverter”, 
finaliza.

“tomar uísque é antídoto” - mito!

Nas redes sociais, corre o boato de que se o indivíduo suspeita que 
está intoxicado com DEG ou MEG, deve ingerir cachaça ou uísque para 
“cortar o efeito” dos compostos tóxicos. “Isso é uma grande bobagem. 
O tratamento usa o álcool etílico puro dissolvido em soro fisiológico e a 
mistura deve ser feita em um hospital por um profissional especializado, 
que calcula conforme o peso e dentro de um protocolo de atendimento. 
Não tem como a pessoa se tratar em casa, muito mesmo tomando ca-
chaça, isso pode piorar a situação”, alerta Pulchinelli. Não existe método 
caseiro seguro de desintoxicação de DEG ou MEG. Se você se identifica com 
os sintomas descritos nessa matéria, procure um médico.

“não bebam Belorizontina! de qualquer lote que seja”, disse Paula lebbos,
ceo da Backer, após presença confirmada de deg e meg na cerveja
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o que se sabe?

Até 16/01/2020, última atualização divulgada pela SES-MG, foram 
notificados 18 casos suspeitos de intoxicação exógena por dietilenoglicol, 
desses, 16 são do sexo masculino e 2 feminino. Quatro casos evoluíram 
para óbito e os 14 restantes continuam sob investigação, uma vez que 
apresentaram sintomas com relato de exposição. A distribuição geográfica 
dos 18 casos notificados, segundo município de residência, é a seguinte: 
12 casos em Belo Horizonte e os demais 6 casos contabilizam registros 
em Ubá, Viçosa, São Lourenço, Nova Lima, São João del-Rei e Pompéu.

“Não existe método caseiro seguro
de desintoxicação de DEG ou MEG.

Se você se identifica com os
sintomas descritos nessa

matéria, procure um médico”

AdvogAdA trABAlHistA, PAlestrAnte, PesQuisAdorA e escritorA
rose@navescoelhocomunicacao.com.br

mAriA inês vAsconcelos

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Enfrentando o medo e
encontrando a liberdade

Assim como muitas coisas se 
tornam hábito, a prática de enfrentar 
desafios de forma corajosa passou a 
ser uma constante na minha vida. 
Percebi que alguns comportamentos 
são automáticos, como respirar, dor-
mir e comer. Outras exigem uma pre-
paração e aprendizado. É como an-
dar de bicicleta, tocar piano e dirigir.

O medo é algo que aprende-
mos a dominar. Quanto mais lida-
mos com ele, mais nos tornamos 
capazes de enfrenta-lo. A técnica do 
enfrentamento, utilizada em larga 
escala, é, sem dúvida, uma grande 
estratégia e tem até comprovação 
científica. O método é simples: 
quem tem medo de cobras, que fi-
que diante delas. So, let’s face the 
fear. Nisto se resume o artifício.

Mas, trata-se de análise rasa. 
É claro que vamos concluir que a 
coisa não é tão simples assim. O 
medo continua e a cobra também 
continuará te perseguindo se outras 
técnicas não forem empregadas.

O enfrentamento do medo é 
um sistema mais complexo. Envol-
ve determinação e internalização 
da atitude, pedra angular que 
quebra totalmente a sensação de 
falta de controle sobre a situação. 
Fulmina o delírio interno, aquela 
onda de pensamentos interminá-
veis em que ficamos sem saber 
para onde ir. São os famosos “E 
se?”. “E se eu fizer isso?” ou “E 
seu fizer aquilo?”.

Estes pensamentos recorren-
tes e ruminativos só se eliminam 
com atitude. Com ação e movi-
mento. A dica é essa: não dor-
miu porque estava com medo? 
Acorde e faça algo no sentido 
contrário ao medo. Saia do “E 
se?” e mude para “Eu fiz”.

O fazer tem uma força enor-
me, afinal de contas, a ação é o 
contrário da paralisação. 

Outro dia me perguntaram 
como é que se pode fazer coi-
sas quando se está congelado, 
engessado no medo. A resposta 
é simples: faça mesmo com 
medo. Faça qualquer coisa até 
que consiga fazer as grandes e 
eliminar definitivamente a inibi-
ção causada pelo medo.

Esse método é infalível. 
Quanto mais você age, mais o 
medo encolhe. Há uma “cres-
cente” nesta posição. Por isso, 
aventure-se todo dia a enfrentar 
medos pequenos. Mova-se o 
máximo que puder e pratique.

A determinação é outro 
recurso que eu chamo de antí-
doto ao medo. É um sistema de 
crenças interiores e um modo 
de ordenação do pensamento 
onde o sujeito realmente decide 
que não quer viver enjaulado 
numa gaiola aberta chamada 
medo. Pode parecer uma solu-
ção emblemática, mas é fácil 
de pôr em prática basta querer.

A decisão interna de não se 
manter em gaiolas mentais aper-
tadas e restritas, aliada à ação, é 
o único caminho para realmente 
dar uma cajadada na cobra, ou 
até mesmo fazer com que ela 
volte para onde veio. Desta vez, 
com medo de você.
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“Baby talk”: falar de forma infantil
pode afetar vocabulário da criança?

alar imitando crianças, de forma errada ou 
melosa com os pequenos é comum. Tanto 
que o hábito é conhecido mundialmente 
como “baby talk”. Sobre o costume, pesqui-

sas apontam que essa “linguagem de bebê” pode ser 
benéfica na relação entre pais e filhos, transmitindo 
afeto e segurança à criança, porém, profissionais da 
pedagogia defendem que alguns cuidados devem 
ser tomados. 

Na experiência da pedagoga Rita Schane, é na-
tural que os pais infantilizem suas falas ao conversar 
com os filhos, mas é preciso saber a hora de parar. “À 
medida que a criança começa a estabelecer vínculos 
com outras pessoas e em espaços distintos, essa fala 
infantilizada pode prejudicar, inclusive, os seus rela-
cionamentos. Então, os pais precisam discernir que, 
quando a criança está se apropriando da oralidade, 
eles devem passar a falar de forma correta, para 
que o filho se aproprie do vocabulário de maneira 
adequada”, explica. 

Segundo a pedagoga, o maior prejuízo desse 
hábito é o atraso no desenvolvimento da fala e até 
da linguagem. “Quanto menos essa fala infantilizada 
for usada no cotidiano da criança, mais rápido ela vai 
se apropriando dos códigos formais da oralidade e, 

consequentemente, da escrita, porque escrevemos 
o que pensamos”, explica Rita. 

Ela orienta que não existe idade ideal para 
conversar de forma infantilizada com a criança, o 

indicado é não falar. “Mas, uma vez falando, 
que essa frequência vá diminuindo 

ao longo do tempo de modo que a 
criança se aproprie da linguagem 
adequadamente,  sobretudo, 
quando ela já frequenta espaços 
sociais, como escola” completa.

A pedagoga explica que mes-
mo quando a criança já tem um 
vocabulário organizado, pode 
acontecer algumas trocas na 
hora da fala, como “plato” em 

vez de “prato”, ou “vrido” em vez 
de “vidro”. “Isso é natural porque ela 

está construindo e desenvolvendo a 
linguagem. Esses erros são questões 

fonoaudiológicas que, muito prova-
velmente, serão corrigidos com 

o tempo”. 
Palavras no diminutivo, 

como “filhinho”, copinho”, etc. 
não representam uma infantili-
zação da fala, mas apenas um 
jeito carinhoso de conversar. 
“Esse tipo de expressão não vai 

interferir no desenvolvimento da linguagem. O que 
deve ser evitada é a forma incorreta de pronunciar 
as palavras como, por exemplo, falar ‘pepeta’ em 
vez de ‘chupeta’”, defende. 

Para ela, esse costume pode, futuramente, 
acarretar em algum episódio de bullying na escola 
caso converse assim com colegas. “A criança sofre 
um choque linguístico porque em casa é ‘pepeta’ 
e na escola é ‘chupeta’ e ela vai chamar o objeto 
como se acostumou. É importante que, nesse mo-
mento, a família não fale mais assim com ela e já 
tenha organizado um repertório mais adequado, 
que articule as palavras de forma correta”.

Fazer com a criança verbalize suas vontades 
pode ajudar no desenvolvimento do processo da 
fala. “Se ela aponta para o brinquedo, por exemplo, 
o pai deve perguntar: “O que você quer? O brinque-
do? Sim ou não?”. Sendo possível continuar esse 
diálogo como “Por que você quer esse brinquedo? 
Qual a cor dele?”. Enfim, fazer com que a criança 
verbalize é um ótimo motivador da família em 
relação ao desenvolvimento da fala”. 

Os pais e familiares também podem corrigir 
erros de pronúncias dos pequenos estimulando-os a 
falar corretamente. Entretanto, correção em público 
ou tirar sarro são atitudes que podem começar a 
intimidar a criança.Pi
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A Prefeitura de Montes 
Claros, por meio da 
Secretaria de Finan-
ças e em parceria 

com a empresa Sigma Tecno-
logia e Assessoria, realizou um 
curso de qualificação para os 
servidores da área financeira 
do município. O treinamento 
consiste na demonstração de 
informações sobre o indica-
dor do Valor Adicionado Fiscal 
(VAF). Além disso, o município 
vai implantar um software para 
realizar de forma correta a apu-
ração dos valores agregados em 
todas as empresas e prestadores 
de serviço da maior cidade do 
Norte de Minas.

O VAF é um indicador eco-
nômico-contábil utilizado pelo 
estado para calcular o índice 
de participação municipal no 
repasse de receita do Imposto 
sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e In-
termunicipal e de Comunicação 
(ICMS) e do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) aos 
municípios mineiros. É apurado 
pela Secretaria de Estado de Fa-
zenda de Minas Gerais (SEF-MG), 
com base em declarações anuais 
apresentadas pelas empresas 
estabelecidas nos respectivos 
municípios.

Com um monitoramento 
mais eficaz por meio do sistema 
que será implantado no municí-
pio, a parte do ICMS destinada 
a Montes Claros poderá ter um 
aumento significativo em rela-
ção ao atual repasse feito pelo 
estado. De acordo com Willian 
César Rocha, secretário munici-
pal de Finanças, “o treinamento, 
associado com a implantação do 
novo software, vai proporcionar 

esse aumento de arrecadação 
em mais de sete por cento do 
atual valor”.

Reginaldo Alves, represen-
tante da Sigma Tecnologia e 
Assessoria, ministrou o treina-
mento e destacou que  “o curso 
tem por objetivo trazer conhe-
cimentos para os servidores 
do município, através de uma 
empresa com vasta experiência 
no indicador, para dar suporte 
sobre a importância do VAF, 
resultando no aumento da 
arrecadação do ICMS, que é a 
principal receita do município. 
Estamos falando de um recurso 
que é extremamente importan-
te para Montes Claros. Proble-
mas na apuração do indicador 
impactam negativamente para 
os municípios, e a implantação 
do software vai corrigir os erros, 
com cruzamentos de dados para 
apuração correta do VAF”.

Montes Claros capacita servidores
para aumentar receita do município
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Quanto menos essa fala infantilizada for
usada no cotidiano da criança, mais rápido
ela vai se apropriando dos códigos formais

da oralidade e, consequentemente, da escrita,
porque escrevemos o que pensamos
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2019 foi o segundo ano mais
quente registrado na história

Período só fica atrás de 2016, quando o clima foi afetado pelo fenômeno El Niño

O ano de 2019 foi o segundo mais 
quente registrado na história. Da-
dos do serviço europeu Copernicus 

também apontaram que essa é a década 
mais quente registrada. O ano passado fi-
cou apenas 0,04°C atrás de 2016, período 
com maior índice de temperatura. Porém, 
nessa época, o clima foi diretamente 
afetado pelo fenômeno climático El Niño.

Os últimos 5 anos foram os mais quen-
tes, o termômetro registrou 1,1°C e 1,2°C a 
mais em comparação a era pré-industrial. 
As temperaturas em 2019 foram 0,6°C aci-
ma da média para o período 1981-2010. O 
serviço europeu Copernicus afirmou ainda 
que as concentrações de CO2 na atmosfera 
continuaram a aumentar no ano passado.

O consultor ambiental, Aguinaldo 
Leite, atribui às altas temperaturas aos 
gases de estufa por emissões antrópicas. 
“Temos consumido muito e, para isso, a 

indústria tem extraído elementos naturais 
e os processado numa proporção nunca 
vista ou pelo menos nunca medida. Os 
processos industriais, recentemente, co-
meçaram a ser homologados e certificados 
para garantir a redução de gases e que ele 
sejam mais limpos, contudo, ainda são 
poucos os países que possuem legislação 
e fiscalização sobre esse tema”.

A maioria dos gases e processos pro-
dutivos são gerados pelos seres humanos. 
O consultor ambiental ainda aponta o 

alto índice de consumismo da sociedade 
como grande causador das mudanças 
climáticas. “Tudo está baseado no con-
sumo. Somos incentivados e motivados a 
comprar cada vez mais, seja por impulso 
tecnológico, modismos ou até mesmo por 
necessidade”.

Ele acrescenta que, para que essa 
lógica consumista seja eficiente, os pro-
dutos precisam durar cada vez menos e 
se tornarem obsoletos rapidamente. “No 
fim desse processo, descartamos o que 
não nos serve 
mais, gerando 
assim um ex-
cesso de resí-
duos absurdos. 
Um brasileiro 
gera 1 kg de lixo 
diariamente”.

O especia-
lista adiciona 
que, segundo 
dados geológi-
cos, o planeta 
Terra já passou 
por mudanças 
climáticas se-
veras ao longo de sua existência e que 
inúmeras espécies foram extintas. “As 
alterações climáticas geradas pelo homem 
nunca foram vistas na história, no entanto, 
acredito que a tecnologia e o conhecimen-
to disponível hoje permitem pensarmos 
em modelos econômicos sustentáveis, no 
qual a harmonia entre a necessidade de 

exploração de recursos seja equilibrada 
com a capacidade de produção natural 
ou ao menos mitigar as diferenças quando 
surgirem”.

nossa parte

Leite acrescenta hábitos que devemos 
ter para melhorar o clima. “Adotar mo-
delos de consumo consciente, no qual 
haja preocupação com o que está sendo 
consumido, o que foi extraído e qual será 

o destino das 
embalagens dos 
produtos. Se os 
consumidores 
forem conscien-
tes, o comércio 
e a indústria se 
transformarão 
para atender as 
exigências desse 
público”.

Se não ado-
t a r m o s  e sse s 
hábitos, as pró-
ximas gerações 

sentirão as consequências. “Teremos um 
avanço no quadro das mudanças climáti-
cas. É difícil prever, mas podemos ter uma 
ideia do que é o aumento de 2°C para 
o planeta olhando os fenômenos que já 
estão acontecendo e, a partir disso, dimen-
sionar o potencial destrutivo que está por 
vir”, conclui.

“Temos consumido
muito e, para isso,

a indústria tem extraído
elementos naturais e
os processado numa

proporção nunca vista
ou pelo menos
nunca medida”
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música como grande 
aliada da educação

Luca Temponi tinha 3 anos 
quando iniciou os estudos 
na Escola Batista de Música 
(EBM). O pai do estudante, o 
educador físico Paulo Roberto 
Vieira, decidiu matriculá-lo por 
entender que as aulas de musi-
calização poderiam contribuir 
para o desenvolvimento cog-
nitivo do filho. Ele estava certo. 
Quase 3 anos depois, muitos 
frutos da escolha podem ser 
vistos na vida da criança: Luca, 
hoje com 5 anos e meio, não 
só reconhece todas as letras, 
como também já lê e escreve.

“Ele consegue ler um livro 
inteiro. Claro que não pode-
mos dizer que é um resultado 
exclusivamente obtido pelo 
aprendizado de música. Mas 
acredito que os estímulos da 
música, junto aos estímulos 
motores que damos, potencia-
lizaram o desenvolvimento dele 
na escola. Tenho convicção em 
dizer que a musicalização tem 
contribuído para as sinapses 
neurológicas, a construção do 
pensamento a partir do ritmo, 
a leitura de mundo e a funda-
mentação de aprendizagem do 
Luca”, afirma Paulo.

O professor de musicali-
zação da escola de música, 
Warley Santos, lembra que Luca 
tem apresentado ainda resulta-
dos em relação à criatividade. 
“Existem momentos na aula 
que eu apenas estou conduzin-
do e o próprio Luca está criando 
as atividades. Isso é um cresci-
mento gigantesco para uma 
criança de 5 anos”, exemplifica.

Benefícios comprovados

Conforme Warley, a musi-
calização infantil é uma grande 
aliada do desenvolvimento 
das crianças e pode começar 
já com um bebê. “Além da 
sensibilidade musical, a mu-
sicalização ajuda na questão 
da sociabilização, da coorde-
nação motora, a aprender a 
ter disciplina, a ter acuidade 
auditiva e a trabalhar em gru-
po, entre outras características 
necessárias para se viver em 
sociedade”, destaca.

Handel Cecilio, diretor da 
Escola Batista de Música e 
doutor em Musicologia Histó-
rica Documental, explica que 
os progressos dos estudantes 

na escola são possíveis uma 
vez que a música contribui 
para a concentração e o ra-
ciocínio lógico, entre outros 
aspectos. “O ato de escutar 
música representa uma função 
cognitiva complexa do cérebro 
humano e está provado que 
induz diversas mudanças psi-
cológicas e neurais. A prática 
de ouvir uma peça musical 
faz aumentar a atividade dos 
genes envolvidos na secreção 
e transporte de dopaminas, 
função sináptica, aprendi-
zado e memória”, destaca.

Pesquisas nessa área mos-
tram ainda que, quando uma 
pessoa escuta uma música, 
essa atividade desregula em 
seu organismo os genes asso-
ciados à neurodegeneração, 
remetendo a música a uma 
função neuroprotetiva. “Estu-
dos científicos comprovam, por 
exemplo, que a música, quan-
do trabalhada na infância, aju-
da no desenvolvimento escolar 
ao diminuir o déficit de atenção. 
Além disso, a música estimula 
regiões do cérebro que auxiliam 
no aprendizado de matérias 
escolares”, acrescenta o diretor.

Aulas da Escola Batista de Música do Colégio Batista 
contribuem para o desenvolvimento escolar de estudantes

luca temponi é estudante da escola
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Entre outubro e dezembro de 
2019, a Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF) realizou 500 audiências de 
conciliação para contribuintes com 
débitos ainda não ajuizados e em 
execução fiscal. Foram celebrados 
145 parcelamentos, totalizando R$ 
995.988,88. Além disso, já foram 
quitadas 62 certidões executivas, 
totalizando R$ 410.190,56. Assim, 
evitou-se o ajuizamento de 207 
execuções fiscais, tendo atingido 
o percentual de êxito de 41,4% das 
certidões objeto das audiências.

As ações aconteceram por 
meio da Procuradoria-Geral do 
Município (PGM), em parceria 
com o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), no Centro Judicial 
de Solução de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc) do Fórum Benjamim 
Colucci (Rua Marechal Deodoro, 
662 – Centro, primeiro andar), com 
o objetivo atender contribuintes 
com débito inscrito em dívida ativa.

Para o Procurador-geral do 
Município, Edgar Souza Ferreira, 
“o município precisa adotar mé-
todos de cobrança eficientes e 
cada vez menos onerosos para os 
contribuintes. Nesse contexto, a 
audiência de conciliação realizada 
antes do ajuizamento da ação de 
execução fiscal revelou-se impor-
tante ferramenta, na medida em 
que, aproximando o contribuinte 
da Procuradoria, foi possível al-
cançar relevante percentual de 
acordo, permitindo a arrecadação 
dos tributos sem que os cidadãos 
tenham que pagar, por exemplo, 
pelas custas judiciais”.

As audiências foram realizadas 
durante a vigência da Lei 13.939/2019 
(Lei de Anistia), que estabeleceu crité-
rios excepcionais para quitação dos 
débitos de natureza tributária e não 
tributária com o Município.

O procurador-geral Adjunto da 
PJF, Ricardo Calazans, apresentou o 
relatório final para a diretora do Foro 
da Comarca de Juiz de Fora, Raquel 
Gomes Barbosa; para os juízes de 
Direito da 1ª e 2ª Vara da Fazenda 
Pública e Autarquias Municipais, 
Roberta Araújo de Carvalho Maciel e 
Marcelo Alexandre do Valle Thomaz, 
respectivamente; e para o juiz e co-
ordenador do Cejusc, Edson Geraldo 
Ladeira. Para o procurador, “o obje-
tivo primordial dessas audiências foi 
evitar o ajuizamento de execuções 
fiscais, além de aprimorar a eficiên-
cia e novas práticas na cobrança de 
créditos do Poder Público Municipal”. 

Em sua apresentação, Ricar-
do ressaltou que “a iniciativa foi 
exitosa por múltiplos fatores”, tais 
como: promover maior aproxima-
ção entre a Fazenda Pública Muni-
cipal e os contribuintes, aos quais 
foram esclarecidos os benefícios 
da quitação ou do parcelamento 
dos débitos na fase pré-processual, 
evitando assim o ajuizamento 
de diversas ações de execução; 
os contribuintes foram informados 
sobre os benefícios oferecidos pela 
“Lei de Anistia” e, aqueles que 
manifestaram impossibilidade de 
adesão, foram orientados acerca 
da possibilidade de parcelamento 
ordinário e da simulação das 
condições; identificar a existência 

de débitos até então desconhe-
cidos por seus titulares, inclusive 
aqueles que não eram objeto 
específico das audiências, permi-
tindo assim sua regularização; 
- os contribuintes foram, ainda, 
orientados quanto à necessidade 
de manutenção do cadastro imo-
biliário, devidamente atualizado, 
bem como do dever de informar o 
óbito do titular e pedido de trans-
ferência para o espólio ou quem de 
direito, e de informarem eventuais 
transações que impliquem altera-
ção da posse e/ou propriedade ou 
qualquer elemento hábil para o 
fator gerador do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU).

Os valores recebidos poderão 
ser aplicados em qualquer área do 
município, como, por exemplo, na 
saúde e educação, no pagamento 
de salário dos servidores ou em 
serviços que ofereçam melhorias 
para o cidadão.

“execução Fiscal eficiente”

Em 2017, Juiz de Fora celebrou 
um protocolo de intenção de 
cooperação com o TJMG para re-
alização de ações com o objetivo 
de reduzir processos relativos às 
execuções fiscais municipais, den-
tre elas, conciliação pré-processual, 
antes de ser proposta execução 
fiscal. Em maio de 2019, a PJF rea-
lizou cem audiências de conciliação 
para contribuintes com débito aci-
ma de R$ 10 mil, inscrito em dívida 
ativa, referente ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) de 2018.

23ª mostra de cinema de tiradentes
inaugura o calendário audiovisual brasileiro

Neste ano, o evento presta homenagem para os atores Antônio e Camila Pitanga

Os amantes do cinema nacional 
já têm data e local para se encontra-
rem: de 24 de janeiro a 1º de fevereiro, 
na Mostra de Cinema de Tiradentes, 
região Central de Minas Gerais. O 
evento que inaugura o calendário au-
diovisual do país é o maior do gênero 
no cenário brasileiro e chega a 23ª 
edição garantindo uma programação 
vasta, intensa e gratuita. 

A mostra vai acontecer du-
rante 9 dias e terá a exibição de 
113 filmes (31 longas, 1 média e 
81 curtas-metragens), divididos 
em 53 sessões de cinema. Além 
disso, acontecerá 39 mesas de 
debates, diálogos audiovisuais e 
a série “Encontro com os Filmes”, 
performances artísticas e musicais, 
oficinas e lançamentos de livros. 
Ou seja, a cidade histórica mineira 
será transformada na capital do 
cinema brasileiro, com toda infra-
estrutura para sediar a programa-
ção e receber, aproximadamente, 
35 mil turistas. 

Para  este ano, a mostra terá 
como temática “A imaginação como 
potência”. Raquel Hallak, coordenado-
ra- geral do evento, diz que a ideia é 
uma tentativa de ser propositivo dian-
te de um cenário incerto, olhar adiante 

e enxergar na arte e na criação os 
caminhos possíveis para novos rumos. 

“Queremos mostrar para as 
pessoas a potência que o cinema 
tem como arte, gerar reflexão e 
imaginarmos novos mundos e 
rumos. Estamos passando por um 
momento difícil de financiamen-
to das produções e esse festival 

vem para mostrar a força cultural 
que temos e também os empre-
gos e renda que o setor gera”. 

Outro ponto destacado pela 
coordenadora é a diversidade das 
produções que serão apresentadas. 
“Em 2020, celebramos 23 anos de 
existência da Mostra de Cinema de 
Tiradentes, uma trajetória rica que 

testemunha a força e a diversidade 
do cinema brasileiro. Cada edição 
honra com o compromisso de va-
lorizar, promover e apresentar ao 
público o que é produzido no Brasil, 
além de ser um lugar de inovação, 
criatividade, formação, reflexão, 
de manifestação e intercâmbio da 
nossa cultura”. 

duas gerações na tela 

Nesta edição, os homenagea-
dos serão os atores Antônio e Ca-
mila Pitanga. Raquel conta que eles 
foram escolhidos por representar as 
duas gerações e os caminhos que 
eles fizeram dentro do audiovisual 
nacional. “Antônio participou da 
revolução do Cinema Novo, entre o 
final dos anos 1950 e meados dos 
anos 1970, e Camila Pitanga ocupa 
o imaginário da TV e do cinema nas 
últimas duas décadas. Em ambos 
estão a diversidade e a força de duas 
formas de trabalhar e mapear uma 
história que os atravessa”.

Parte do que foi produzido 
pelos atores poderá ser conferido 
na Mostra Homenagem, com os 
longas “Na Boca do Mundo”, única 
vez que Antônio dirigiu um filme; 

“Eu Receberia as Piores Notícias 
dos seus Lindos Lábios”, de Beto 
Brant e Renato Ciasca, no qual 
Camila está em seu papel mais 
intenso; e “Pitanga”, documentá-
rio de Brant e Camila sobre a vida 
e carreira de Antônio. Além dos 
filmes e da presença no evento, 
eles serão tema de uma mesa de 
debates que vai discutir, no dia 25 
(sábado), às 12h30, a importância 
de seus trabalhos. 

A coordenadora finaliza dizen-
do que eles são ícones de seus 
próprios tempos, por razões e 
trajetórias distintas. “Pai e filha, 
homem e mulher, negro e negra, 
80 e 42 anos. Celebrar os dois 
juntos é afirmar não só seus ca-
minhos, mas também reconhecer 
suas diferenças, seja ela criativa, 
simbólica ou política”.

serviço 
evento:
23ª Mostra de Cinema de Tiradentes

data:
De 24 de janeiro a 1º de fevereiro

mais informações:
http://mostratiradentes.com.br/noticia/23-mostra-de-cinema-
-de-tiradentes-abre-calendario-audiovisual-brasileiro-de-2020-
-em-cenario-cinematografico-e-turistico

uma das atrações é o cine-Praça
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Audiências de conciliação de débitos
têm 40% de êxito em Juiz de Fora
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coleta seletiva amplia cobertura 
para 16 novos bairros em uberlândia

O prefeito Odelmo 
Leão (PP) anunciou no 
dia 15, no Centro Admi-
nistrativo Municipal, a 
ampliação do Programa 
Coleta Seletiva para 16 
novos bairros da cidade. 
Com a iniciativa, o serviço 
e responsabilidade do 
Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (Dmae) 
passa a atender, ao todo, 
45 bairros de Uberlân-
dia.  Com a expansão do 
serviço, a expectativa é 
que o volume de mate-
riais recicláveis recolhidos 
ao mês pelo programa 
aumente de 200 para 
240 toneladas. São ma-
teriais que continuarão 
sendo destinados a cinco 
associações e uma coo-
perativa de recicladores.

De acordo com Odel-
mo, a iniciativa contri-
bui para a preservação 
ambiental e incentiva 
a população a separar 
de formar adequada o 
material reciclável, ge-

rando emprego, renda e 
inclusão social.   “Este pro-
grama iniciado na minha 
gestão em 2011 tem sido 
muito produtivo, unindo 
a população, os órgãos 
públicos e associações 
em benefício da própria 
sociedade, fazendo de 
Uberlândia uma cidade 
mais limpa e sustentável”, 
afirmou.

Os novos bairros que 
passarão a contar com a 
coleta seletiva são:  Tuba-
lina, Planalto, Chácaras 
Tubalina e Quartel, Alta-
mira, Morada da Colina, 
Jardim Inconfidência, 
Pacaembu, Santa Rosa, 
Maravilha, Marta Helena, 
Lagoinha, Carajás, Pam-
pulha e Nossa Senhora 
das Graças, Parque Resi-
dencial Camaru e Jardim 
Botânico.

O vice-prefeito e dire-
tor geral do Dmae, Paulo 
Sérgio Ferreira, destacou 
que a coleta seletiva aten-
de atualmente 46% da ci-

dade e, com a ampliação, 
passa a atender cerca de 
60% reaproveitando os 
recicláveis e reduzindo a 
quantidade de resíduos 
destinados ao aterro sani-
tário. “Desde que a gestão 
dos resíduos sólidos pas-
sou para o Dmae em 2017, 
temos procurado melho-
rar a eficiência dos proces-
sos. A autarquia também 
realiza um importante 
trabalho de educação am-
biental, incluindo a coleta 
seletiva, nas escolas duran-
te todo o ano”, explicou.

Para conscientizar 
os moradores sobre o 
novo serviço de coleta 
nestes bairros, o Nú-
cleo da Coleta Seletiva 
do Dmae começa na 
segunda-feira (20) uma 
ação de conscientização 
porta a porta com a 
distribuição de imãs e 
folhetos explicativos aos 
moradores informando 
os dias de recolhimento 
em cada bairro e explica-
ções sobre a separação 
do material que pode ser 
reciclável.

“este programa iniciado na minha gestão
em 2011 tem sido muito produtivo”
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BAres e restAurAntes estão reduZindo os cAnudos de Plástico

Prêmio Fornecedores cemig

A campanha global contra o 
uso de canudos de plástico vem 
ganhando adesões de empresas 
e do poder público. Isso acontece 
devido a uma onda crescente de 
milhões de consumidores que 
condenam o uso do produto por 
causa dos resíduos descartados 
no meio ambiente, principal-

mente nos oceanos. Enquanto 
as propostas não viram leis, 
muitos bares e restaurantes 
em Belo Horizonte e cidades do 
interior mineiro estão reduzindo 
ou abolindo o uso de plásticos, 
tais como canudos e talheres. A 
cada dia cresce a consciência am-
biental em torno da utilização do 

material e é muito bom ver as 
pessoas mudando de compor-
tamento e criando suas próprias 
iniciativas para reduzir o volume 
de lixo que produzem. Uma boa 
opção seria os estabelecimentos 
fornecerem canudos de papel 
biodegradável, reciclável e/ou 
reutilizável.

O Grupo Esquadra, com sede 
em Belo Horizonte, foi agraciado 
como o melhor fornecedor em 
serviços de infraestrutura no 
Prêmio Melhores Fornecedores 
2019, pela Companhia Energética 
de Minas Gerais - Cemig. Desde 
2010, a empresa reconhece seus 

fornecedores que apresentam 
excelente desempenho no forne-
cimento de materiais e prestação 
de serviços. O Grupo Esquadra 
tem algumas características, 
tais como, a preocupação com 
a questão ambiental, que é 
importante para a qualidade de 

vida das pessoas, a segurança 
dos negócios e o investimento 
em capital humano. Que as 
empresas passem a investir em 
melhorias de processos, tecno-
logia e busquem novas soluções, 
para que sejam agraciadas com 
essa premiação anual da Cemig.

Presidente da Fhoremg está otimista 
com o carnaval 2020. O presidente da 
Federação dos Hotéis, Motéis, Restaurantes, 
Bares e Similares de BH (Fhoremg), Paulo 
Cesar Pedrosa, este colunista, concedeu 
entrevista coletiva para divulgar os números 
estimados da hotelaria para o Carnaval de 
Belo Horizonte em 2020. Cerca de 70% dos 
hotéis estão com reservas confirmadas. A 
expectativa é de que até o final de janeiro 
100% das acomodações estejam ocupadas. 
Já os hotéis classificados com 3, 4 e 5 estre-
las, dependendo do tipo de apartamento, 
estão com as reservas em torno de 45 a 55% 
confirmadas. A expectativa é de que a cidade 
receba em torno de 4,5 milhões de foliões 
nos 5 dias da festa momesca. A maioria vem 
da região metropolitana e do interior do 
estado. O gasto médio de cada pessoa, fora 
a hospedagem, gira em torno de R$ 400 a 
R$ 600. O crescimento esperado é de 10% a 
15% em relação ao Carnaval de 2019. 

congresso tem pior índice de projetos 
apresentados e aprovados no mesmo ano. 
Só 36 projetos apresentados no Congresso em 
2019 foram aprovados, tanto pela Câmara dos 
Deputados quanto pelo Senado ao longo do 
ano. Este é o menor número registrado desde a 
Constituinte de 1988. O total representa queda 
de 25% em relação ao número de aprovações 
dos projetos apresentados em 2018, quando 48 
projetos passaram, definitivamente, pelas mãos 
de senadores e deputados. O recorde, na mesma 
base de comparação é de 259 proposições, em 
2007. O número de propostas que tiveram tra-
mitação iniciada e concluída no mesmo ano nas 
duas casas legislativas tem caído desde 2016. Os 
projetos de lei criam as normas mais conhecidas 
nas áreas penal, civil, tributária, administrativa e 
da maior parte das regulamentações jurídicas do 
país, determinando quase todas as matérias de 
competência da União. O número de aprovações 
do ano passado, para esse tipo de proposta, 
também foi o menor da história.

c A n A l   A B e r t o
A Prefeitura de Contagem, por 

meio da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social e do Conselho 
Municipal dos Direitos das Crianças e do 
Adolescente (CMDCA), diplomou nesta 
quinta-feira (9) os novos conselheiros 
tutelares do Município eleitos para a 
gestão 2020/2023.

Os 35 recém-diplomados na função 
de conselheiros tutelares terão a missão 
de garantir os direitos e deveres relati-
vos às crianças e aos adolescentes de 
Contagem para que sejam preservados 
e pautados de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e 
legislações correlatas, em parceria com 
as escolas, organizações sociais e serviços 
públicos.

Segundo a secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social, Luzia Ferreira, os 
conselheiros tutelares são os guardiões 
do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), com a função muito relevante 
de proteger e defender os direitos das 
crianças e dos adolescentes. “Na gestão 
do prefeito Alex, temos conseguido mui-
tos avanços para a proteção de nossas 
crianças e adolescentes, com a instalação 
do sétimo conselho tutelar e melhorias 
internas e de apoio ao funcionamen-
to dos conselhos. Esses avanços têm 
dado melhores condições de trabalho, 
garantindo a possibilidade de se fazer 
um trabalho em rede e articulado com 
a saúde, educação, assistência social, 
outras áreas da administração pública 
e com a sociedade. Esse é o nosso papel 
proteger e tomar medidas para a solução 
das violações, das nossas crianças e dos 

nossos adolescentes”, avaliou.
O presidente do CMDCA, José 

William da Silva, destacou a impor-
tância da parceria do conselho com a 
administração pública para o sucesso 
da realização da nova eleição. “Gostaria 
de parabenizar a todos os novos con-
selheiros tutelares para que, daqui pra 
frente, trabalhem durante quatro anos 
na dedicação à proteção da criança e 
do adolescente. Contem com o conselho 
para trabalharmos sempre juntos”, disse.

A nova conselheira tutelar Reisila 
Ribeiro disse ter ficado honrada com a 
possibilidade de atuar na função. “É uma 
grande honra exercer essa função, que é 
tão importante para o nosso município, 
pois estamos lidando com o futuro do 
nosso país. Então temos que ter muita 
seriedade para exercermos um trabalho 
de excelência, mas também com muita 
responsabilidade em benefício das crian-
ças e dos adolescentes de Contagem”, 
pontuou a conselheira.

conselho tutelar
O Conselho Tutelar (CT) é um órgão 

público, permanente e autônomo, não 
jurisdicional, eleito pela comunidade 
local para zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. Atua 
no âmbito do município e tem a função 
específica de atendimento a casos de 
maus-tratos, espancamentos, violência 
sexual, negligência, exploração do tra-
balho infantil, abandono ou qualquer 
outra forma de violência cometida contra 
crianças e adolescentes. É obrigatória a 

existência de pelo menos um conselho 
tutelar em cada cidade. O município de 
Contagem possui sete conselhos tutela-
res. Cada um deles é composto por cinco 
membros eleitos pela comunidade para 
o mandato de quatro anos.

Atribuições dos 
conselhos tutelares:

 Atender e aconselhar os pais 
ou responsável;

 Requisitar serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço so-
cial, previdência, trabalho e segurança;

 Encaminhar ao Ministério 
Público notícia de fato que constitua in-
fração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente;

 Requisitar certidões de nasci-
mento e de óbito de criança ou ado-
lescente quando necessário;

 Representar, em nome da 
pessoa e da família, contra a violação 
dos direitos;

 Representar ao ministério pú-
blico para efeito das ações de perda 
ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manu-
tenção da criança ou do adolescente 
junto à família natural.

O ECA estabelece que os casos de 
suspeita ou confirmação de castigo físi-
co, de tratamento cruel ou degradante 
e de maus-tratos contra criança ou 
adolescente deverão ser comunicados 
ao conselho tutelar da sua região.

novos conselheiros tutelares
de contagem são diplomados

10º edição do Prêmio Mineiro de
Boas Práticas na Gestão Municipal

Boas práticas das prefeituras mineiras 
que contribuem para a modernização e 
melhoria dos serviços públicos devem ser 
celebradas e reconhecidas. Para destacar 
estas iniciativas, já estão abertas as inscri-
ções para a 10º edição do Prêmio Mineiro 
de Boas Práticas na Gestão Municipal, da 
Associação Mineira de Municípios (AMM). 

O prêmio é promovido anualmente 
e destaca as prefeituras que tiveram ini-
ciativas inovadoras e eficazes na gestão 
pública. Em 2020, podem ser inscritos 
projetos nos seguintes eixos: Gestão da 
Economia e Desenvolvimento Econô-
mico, Gestão da Educação e Gestão do 
Meio Ambiente.

Os gestores municipais devem efetu-
ar a inscrição até o dia 28 de fevereiro, 
gratuitamente, acessando o site do Prê-
mio, onde constam todas as orientações. 
Os vencedores serão anunciados durante 
o 37º Congresso Mineiro de Municípios. 
Lembrando que é necessário anexar os 
arquivos, conforme edital, para efetuar 
a inscrição com sucesso.

A premiação oferecida pela AMM 
visa mostrar que é possível empreender 
no âmbito público municipal, transfor-
mando os projetos bem-sucedidos de 
políticas públicas em mecanismos para 
uma gestão moderna, voltada para 
resultados efetivos, contribuindo no de-
senvolvimento municipal e na qualidade 
de vida dos cidadãos.

Para o presidente da AMM, 1º 
vice-presidente da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM) e prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda (MDB), a pre-
miação é uma forma de incentivar o de-
senvolvimento das administrações muni-
cipais, além de disseminar e incentivar as 
boas práticas para os demais municípios. 
“Conquistar o reconhecimento por meio 
do prêmio significa se destacar entre os 
municípios participantes de um ciclo de 
premiação, evidenciando a melhoria 
gerencial rumo à inovação, à redução 
de custos, à qualidade dos serviços e à 
satisfação do cidadão, com o objetivo de 
valorizar esses projetos e ideias”.

A AMM estará disponível para pres-
tar todas as orientações de como parti-
cipar do prêmio, assegurando o atendi-
mento aos critérios estabelecidos, assim 
como às normas e aos regulamentos da 
Premiação e quanto a eventuais solicita-
ções de informações complementares. 

Mais esclarecimentos pelo e-mail: 
premio@amm-mg.org.br.

Presidente da Amm, 1º vice-presi-
dente da confederação nacional 

de municípios (cnm) e prefeito de 
moema, Julvan lacerda
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Aniversário
O jornalista Sérgio Moreira, ao lado de 

sua esposa Aurea, nas comemorações dos 
seus 57 anos, no Buteco do Maranhão.
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O domingo do dia 12 de ja-
neiro foi especial para os 
moradores do bairro Tupi, 

região Norte da capital mineira. O 
Tupinense conquistou o título da 
59ª Copa Itatiaia Kaiser, após golear 
o Juventos de Brumadinho pelo 
placar de 5 a 1. O time do bairro 
Tupi, já havia conquistado o título 
da Chave BH ao vencer a equipe do 
Verona por 1 a 0. 

Uma festa linda em Nova Lima, 
com o estádio Castor Cifuentes lota-
do. Foram mais de 15 mil torcedores 
que promoveram um verdadeiro 
espetáculo do futebol amador. O 
destaque da partida foi o camisa 11 
da equipe do Tupinense, Vivi, que 
marcou três vezes. Um deles uma 
verdadeira pintura, ao driblar seu 
marcador com uma linda caneta 
e mandar a bola para o fundo das 
redes para o delírio do torcedor do 
bairro Tupi. 

Ainda marcaram para o Tupi-
nense o centroavante Állan, Camisa 
9 e Pedrinho Nazaré fechou a his-
tórica goleada aos 41 do segundo 
tempo. O Juventos de Brumadinho 
fez seu gol de honra, aos 44 minutos 
do primeiro tempo, anotado por 
Juninho Neymar (irmão do craque 
Bruno Henrique do Flamengo), 
cobrando pênalti. 

Mais uma vez a Copa Itatiaia, 
maior competição de futebol ama-
dor do Brasil foi um verdadeiro su-
cesso. Criada em 1961 pelo patrono 
da emissora, o saudoso jornalista e 
radialista Januário Laurindo Carnei-
ro, o torneio chegou à sua edição 
de número 59, contando com 32 
equipes participantes, sendo 16 de-
las da capital e as outras 16 da região 
metropolitana de Belo Horizonte. 

Importante destacar que o 
futebol amador em Belo Horizonte 
caminha junto com a história da 
própria capital mineira. Muito antes 
do surgimento do estádio Indepen-
dência e do Mineirão, a bola já ro-
lava em campos improvisados nos 
vários bairros de nossa cidade. Nos 
fins de semana, o campo de futebol 
se tornou o espaço de lazer, diver-
são e confraternização. E o que era 
diversão se tornou profissão para 
muita gente boa de bola que ocu-
pou lugar de destaque nos gran-
des clubes do Brasil e do mundo.

Sabedora da importância do 
futebol amador principalmente para 
as comunidades da periferia, a Copa 
Itatiaia já se tornou uma tradição 
para os belo-horizontinos, que fazem 
deste importante torneio uma gran-
de festa. Para isso, a Rádio Itatiaia 
- comandada pelo ilustre jornalista e 

amigo de longas jornadas, Emanuel 
Carneiro -, coloca à disposição dos 
torcedores, jogadores e ouvintes, 
seu time de craques do rádio, sob a 
batuta da competente Diretora de 
Esportes, Ursula Nogueira, com co-
bertura diária de tudo o que acontece 
antes, durante e depois das partidas.  

Belo Horizonte tem hoje cerca 
de 200 campos de futebol amador. 
Essas praças de esporte, mais do 
que parte da história e da cultura 
esportiva de nossa cidade, são 
instrumentos indispensáveis no 
processo de inclusão social, princi-
palmente nas regiões mais carentes. 
O futebol, sem sobra de dúvidas é 
um dos principais caminhos para a 
formação saudável das crianças e 
dos jovens na construção da cida-
dania. Parabéns ao Tupinense pelo 
título inédito da Copa Itatiaia, edição 
59 e meus sinceros cumprimentos 
à Rádio de todos os mineiros pela 
belíssima cobertura esportiva deste 
grandioso evento esportivo. 

Copa Itatiaia – produto da Rádio 
de Minas. Meus parabéns ao amigo 
“Show de Bola”, Milton Naves pela 
belíssima narração da grande final. 
Felicitações ao jovem empreendedor 
Cláudio Carneiro pela frase: “Me 
sinto melhor cobrindo a Copa Itatiaia 
do que a Copa do Mundo”.

escalador mineiro fala sobre estreia
do esporte nas olimpíadas 2020

Se para você escalar é sinô-
nimo de perigo, a família 
do escalador mineiro Jean 
Ouriques, 33, pode te pro-

var que não. Junto com os pais e 
os dois irmãos, Ouriques escala 
desde 1996, quando tinha 10 anos. 
Aos 12, já competia. Agora, no dia 
20 de fevereiro de 2020, o atleta 
embarca para o Campeonato 
PanAmericano, em Los Angeles. O 
resultado da competição é decisi-
vo, quem ganhar está dentro das 
Olimpíadas 2020. 

Ao todo, apenas 40 atletas do 
mundo vão competir em Tóquio 
(20 no feminino e 20 no masculi-
no) e cada país poderá levar 2 atle-
tas de cada gênero. “É um pleito 
bem restrito”, afirma o atleta que 
já conquistou diversos campeona-
tos nacionais; campeão brasileiro 
da modalidade de boulder, em 
2016; e campeão brasileiro da mo-
dalidade olímpica de velocidade 
combinada, em 2018.

A primeira vez que a escala-
da esportiva tentou entrar para 
as Olimpíadas foi em 1992, na 
competição que acontecia em 
Barcelona. Mas será em terras 

japonesas que a escalada estreará 
nos Jogos. O modelo de disputa 
do esporte será uma combinação 
das três modalidades oficiais: 
boulder, dificuldade e velocidade.

O boulder é disputado sem 
corda, em paredes de 5 metros 
de altura, protegidas por colchões 
de segurança na base. O objetivo 
é completar o máximo de boulders 
(blocos) possível no mínimo de 
tentativas. Exige técnica e força 
para se prender às agarras fixas no 
paredão. Ganha quem completar 
mais escaladas, que têm níveis di-
ferentes de exigência. A dificuldade 
(lead), escalada com cordas, é feita 
em paredes de 15 a 20 metros de 
altura. Ganha quem chegar mais 
alto. Velocidade (speed), a moda-
lidade mais simples para os inician-
tes, reúne dois competidores, lado 
a lado, em vias idênticas. Ganha 
quem bater o botão primeiro lá em 
cima. As paredes têm, em média, 
15 metros.

Membro da seleção brasileira 
de escalada esportiva convocada 
pela Associação Brasileira de 
Escalada Esportiva (ABEE), Ouri-
ques não esconde a ansiedade. 
“A expectativa para estreia do 
esporte nas Olimpíadas, para 
toda a comunidade da escalada, 
é muito alta”, diz. Porém existem 
alguns empecilhos na trajetória 
do Brasil rumo ao pódio. Um 
deles é a experiência com o 
novo formato de prova. “Tivemos 
poucos eventos no formato olím-
pico até hoje, então está todo 
mundo se acostumando ainda 

e estamos todos curiosos para 
ver como vai ser. Temos atletas 
muito bons indo e é um grande 
marco para a escalada, porque 
a comunidade do esporte tem 
se organizado para entrar na 
competição há muitos anos”, diz 
Ouriques. Além disso, EUA, Ca-
nadá, Equador e Chile são países 
fortes na competição que podem 
dar trabalho para uma possível 
vitória brasileira.

minas na rota da escalada

Segundo o atleta mineiro, 
Minas Gerais é um estado funda-
mental para a escalada esportiva. 
Perguntado sobre o local para 
escalar mais desafiador e mar-
cante, não titubeia: Serra do Cipó. 
“Minas é com certeza o melhor 
estado para se escalar no Brasil. 
Temos muitas rochas maravilhosas 
e desafiadoras. A 1h30 de carro de 

Belo Horizonte, temos a Serra do 
Cipó, considerada o melhor pico 
de escalada esportiva da América 
do Sul. As pessoas vêm de todos 
os lugares do mundo para escalar 
aqui. É disparado meu local favo-
rito para escalar em Minas”, disse. 

Milho Verde, Conceição do 
Mato Dentro, Lagoa Santa, Lapi-
nha e Pedra Riscada, no norte de 
estado, também estão na rota da 
escalada esportiva.

Aos 33 anos, o mineiro tem 23 anos de experiência no esporte

Jean durante escalada na na gruta de Passa vinte, em minas
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Copa Itatiaia: Tupinense,
o legítimo campeão!

complexo do Parque do sabiá se consolida
como polo de shows e eventos esportivos

Programação 2020

Jogos do Campeonato Mi-
neiro (o primeiro deles será no 
dia 21 de janeiro, às 19h15, no 
Estádio Parque do Sabiá, entre 
Uberlândia Esporte Clube e 
Atlético Mineiro)

Sul-Americano de Vôlei Fe-
minino – fevereiro – Arena 
Sabiazinho

Backstreet Boys – 11 de mar-
ço – Arena Sabiazinho

McFly – 19 de março – Arena 
Sabiazinho

Il Divo – 4 de abril – Arena 
Sabiazinho

Roger Hodgson – 6 de maio 
– Arena Sabiazinho

Kiss – 19 de maio – Estádio 
Parque do Sabiá

O ano de 2019 definitivamente 
colocou Uberlândia na rota dos 
grandes eventos esportivos e shows 
nacionais e internacionais. Ao longo 
desse período, a Arena Sabiazinho 
sediou uma etapa qualificatória da 
Copa Davis de Tênis, o Pré-Olímpico 
de Vôlei Feminino, a Supercopa 
Feminina de Vôlei e a Supercopa 
Masculina de Vôlei. Já na área cultu-
ral, recebeu shows de artistas como 
Slash, Helloween, Whitesnake, Scor-
pions, Frejat, Pitty, Marcelo Falcão, 
Jão, Melim, CPM 22, Raimundos e 
Padre Fábio de Melo. 

Também foi nesse ano que o 
Estádio Parque do Sabiá recebeu 
o Villa Mix, com apresentações de 
Alok, Jorge & Mateus, Gusttavo 
Lima, Matheus & Kauan, Luan San-
tana, JetLag e Larissa Lahw. Houve 
ainda mais uma edição do Futebol 
Contra a Fome, com presença de 
estrelas como Bruno Henrique, 
Lincoln, Rodinei, Rafinha, Denilson, 
Tirulipa, Athirson, Michel Bastos, 
Alex, Michael, Arlindinho, Roberto 
Carlos, Maldonado, Anderson (Mo-

lejão) Salgadinho, Júnior Baiano, 
Rafael Vaz, Amaral, entre outros.

estrutura 

Inaugurada pelo prefeito Odel-
mo Leão (PP) em 2007, a Arena 
Sabiazinho tem 8.861 metros qua-
drados e capacidade de receber até 
7.650 pessoas, sendo 6.013 nas 
arquibancadas e 1.637 na quadra. 

Já o Estádio Parque do Sabiá 
tem 15 mil metros quadrados e 
capacidade para receber 39.990 
pessoas na arquibancada. No 
caso de shows, no entanto, com a 
utilização do gramado pelo públi-
co, pode chegar a um público de 
46.782 pessoas. O local foi inau-
gurado em maio de 1982 e hoje 
é considerado pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) como o 
oitavo maior estádio do país. 

“Tivemos um ano de grandes 
eventos de destaque nacional e 
internacional, tanto no esporte 
quanto na música. Isso mostra a 
qualidade das estruturas ofereci-

das pela Arena Sabiazinho e pelo 
Estádio Parque do Sabiá, além de 
proporcionar benefícios à cidade, 
gerando renda para setores como 
hotelaria, alimentação e transpor-
te”, afirma o prefeito.
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Minas é com certeza o melhor
estado para se escalar no Brasil


