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união PAgou mAis de r$ 8 milhões em Pensões
PArA FilhAs solteirAs de ex-servidores de mg

Apesar das mudanças 
no sistema previden-
ciário dos servidores 
federais terem como 

principal foco a economia de 
recursos públicos, elas não se 
aplicam para aqueles que já 
possuem os benefícios e que 
oneram a folha com valores 
bilionários. De acordo com in-
formações obtidas por meio da 
Lei de Acesso à Informação, em 
Minas, apenas 153 filhas soltei-
ras e maiores de 21 anos recebe-
ram, juntas, em um único mês, 
R$ 8 milhões. Elas fazem parte 
de um grupo que embolsaram, 
em novembro do ano passado, 
mais de R$ 50 mil cada oriundos 
de pensões. Ainda segundo os 
dados, Minas Gerais é o terceiro 
estado com o maior número de 
pensionistas.
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especialistas comentam
o que podemos esperar 
das eleições de outubro 

Os especialistas Malco Camargo e Mauro Bonfim já 
estão fazendo suas análises para o pleito deste ano. Para 
Camargo, essa eleição será diferente em relação às pesqui-
sas eleitorais. “Grandes empresas de comunicação, como 
a TV Globo e a Folha de São Paulo, estão colocando o pé 
no freio na hora da contratação desse tipo de serviço”. Já 
Bonfim aponta um dado preocupante: em média, 65% dos 
diretórios e comissões provisórias de diversos partidos em 
Minas Gerais estão com problemas que podem dificultar 
o registro de candidaturas. “E, para quem acha que pode 
dar um jeitinho, pode esquecer, pois o TRE implementou 
resoluções implacáveis sobre esses itens”.

Uma parceria de su-
cesso está renovada: o 
Expominas e a Fiemg 
estenderam o contrato 
para as próximas edi-
ções do Minas Trend, o 
maior evento de moda 
de Minas Gerais. E as 
tendências para a pri-
mavera/verão 2021 po-
derão ser vistas na 26ª 
edição, que acontecerá 
de 21 a 24 de abril. 

A falta de acompanhamento médico ainda é um pro-
blema comum da população brasileira e isso está afetando 
diretamente à sua saúde ocular. Uma pesquisa realizada pelo 
Ibope apontou que uma a cada três pessoas nunca foi ao 
oftalmologista e 50 milhões sofrem algum tipo de distúrbio, 
sendo que, segundo dados da OMS, 80% de todas as causas 
de deficiência visual podem ser evitadas ou curáveis.

Tempo no trânsito afeta
desempenho no trabalho 

Por conta do cansaço físico, o trabalhador que mora 
distante de seu emprego tende a produzir menos. É o 
que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos. 
Segundo o estudo, 71% dos entrevistados afirmam que 
o tempo gasto até o trabalho tem impacto direto no 
rendimento.

Nos próximos meses, os moradores de Uberlândia pode-
rão notar melhorias nas vias da cidade. É que o Programa 
Uberlândia Integrada II, anunciado pelo prefeito Odel-

mo Leão (foto) em 
novembro de 2018, 
está a pleno vapor. 
Com um investimen-
to de mais de R$ 140 
milhões, atualmen-
te, há nove interven-
ções já iniciadas nos 
setores Sul, Leste e 
Oeste da cidade.

um a cada três brasileiros
nunca foi ao oftalmologista
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Após um ano da tragédia de Brumadinho,
atingidos ainda lutam pelos seus direitos

Expominas e Fiemg selam parceria
para novas edições do Minas Trend
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Na semana em que o MPMG e a PCMG apresentaram 
a conclusão das investigações das causas do rompi-
mento da barragem Mina Córrego do Feijão, o edição 
do Brasil conversou com Joceli Andriolli, membro do 
Movimento dos Atingidos por Barragens, sobre a atual 
situação das famílias. “A Vale tem o direito de definir 
o que fazer com as vítimas e continua tendo acesso ao 
cenário do rompimento. O crime continua acontecendo 
diariamente na vida das pessoas, na medida que seus 
direitos são violados”, dispara.
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Uberlândia investe R$ 140 mi
em obras de mobilidade
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E D I T O R I A L

leíse costa

Um ano da tragédia de Brumadinho: “É preciso uma
lei que garanta os direitos de atingidos por barragens”

A situação inaceitável 
de segurança geo-
técnica da Barragem 

I da Mina Córrego do Feijão era 
plena e profundamente conheci-
da pelos denunciados”, lê-se no 
trecho da denúncia apresentada 
pelo Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) e pela Polícia Civil 
de Minas Gerais (PCMG), após o 
rompimento da barragem da Vale 
matar abruptamente 270 pessoas, 
na hora do almoço do dia 25 de 
janeiro de 2019. O edição do Bra-
sil conversou com Joceli Andriolli, 
membro do Movimento dos Atingi-
dos por Barragens (MAB), sobre a 
atual situação das vítimas da maior 
tragédia ambiental do país.

mP: “vale operava uma caixa-preta”

Na semana em que o maior crime ambiental do país completou um ano, o MPMG 
e a PCMG apresentaram à Justiça a conclusão de suas investigações. Além do então 
presidente da Vale, Fabio Schvartsman, e do gerente-geral da Tüv Süd (empresa alemã 
responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem), Chris-Peter Meier, outros 
14 funcionários das duas empresas foram denunciados. Eles responderam, individualmen-
te, por 270 homicídios duplamente qualificado, além de crimes ambientais. Segundo a 
denúncia, existia uma promíscua relação entre as duas corporações denunciadas. “Com 
o apoio da Tüv Süd, a Vale operava uma caixa-preta com o objetivo de manter uma falsa 
imagem de segurança da empresa de mineração, que buscava, a qualquer custo, evitar 
impactos a sua reputação e, consequentemente, alcançar a liderança mundial em valor 
de mercado”, afirmou o promotor William Coelho.

Quais são as principais demandas 
das famílias e populações atingidas 
atualmente?

Primeiro, que a Vale seja punida. Segundo 
que, de fato, se encontrem as 11 pessoas que 
ainda estão debaixo da lama. Elas precisam 
ser buscadas e devolvidas para as famílias 
para um enterro decente. Passar esses últimos 
momentos da cerimônia é fundamental para 
as pessoas. Elas também reivindicam e têm 
o direito ao pagamento emergencial integral 
mensalmente até a reparação definitiva, e 
não 50% como recebem agora. As famílias 
já escolheram entidades, nos cinco territórios 
divididos na bacia do Rio Paraopeba e do 
Lago de Três Marias, para representá-las na 
assessoria técnica e, até o momento, a Vale se 
nega a garantir esse direito. Se recusa a pagar 
os valores necessários para contratação de 
equipes profissionais e para perícias indepen-
dentes coordenadas pelos atingidos, Ministério 
Público Federal (MPF) e Defensoria para que se 
identifique a verdadeira extensão desse crime 
e dos problemas causados pelos impactos. 
Compete aos atingidos à participação direta 
no processo decisório sobre a reconstrução de 
suas vidas. É preciso uma lei no estado de Minas 
Gerais que garanta os direitos dos atingidos por 
barragens para que eles não fiquem mais reféns 
de um acordo extrajudicial que, muitas vezes, é 
interferido pelo poder da Vale. 

como está a vida dos moradores 
de Brumadinho um ano após a 
tragédia?

A situação é absurda, já que, obviamente é 
uma empresa criminosa, está provado que foi 
um crime e que ela sabia dos perigos existentes 
e não tomou providência. Um ano depois, a 
Vale tem o direito de definir o que fazer com as 
vítimas, ela continua tendo acesso ao cenário 
do crime, ou seja, a Vale é uma empresa po-
derosa que tem violado direitos humanos. O 
crime continua acontecendo diariamente na 
vida das pessoas, na medida que seus direitos 
são infringidos. Um ano depois, não temos 
programa de reparação definitiva. A população 
está sem assessoria técnica independente, que 
é um direito fundamental para qualificar o 
entendimento do problema e buscar a solução 
por meio de programas de reparação que, de 
fato, a população atingida é quem define. Um 
ano depois, o pagamento emergencial, que 
é direito do povo para ter um recurso para 

comprar comida até a reparação definitiva, foi 
cortado pela metade no final do ano passado. 
É o exemplo de um ano de violações e um ano 
em que a empresa não foi punida. 

como está a situação das comu-
nidades indígenas e tradicionais 
como quilombolas atingidas e 
dependentes do rio Paraopeba? 

É um processo violento de violação de 
direito porque afetou profundamente a cultura 
e o vínculo desses povos com o rio. A Vale tem 
colocado pessoas diretamente nessas comu-
nidades para tentar manipulá-las e iludi-las. 
Inclusive, definindo ela mesma empresas para 
fazer o processo de reparação. As comunidades 
indígenas conseguiram construir um termo de 
acordo por meio do MPF, mas a implementação 
é lenta e, até o momento, essas comunidades 
não foram reparadas. Inclusive, isso motivou 
vários problemas internos e conflitos nesses 
espaços. 

A vale divulga suas ações reali-
zadas para a recuperação do rio 
Paraopeba e do meio ambiente 
em geral. o mAB confirma que isso 
acontece na prática?

A Vale tem divulgado e patrocinado 
notícias para fazer de conta que está tudo 
bem, já que a principal forma dela reconstruir 
sua imagem é pagando. No início, ela usou a 
estratégia de doações entre R$ 50 e R$ 100 mil 
aos familiares dos mortos e também daquelas 
pessoas que tiveram o deslocamento físico 
de suas casas e terras. Depois, na hora de 
amarrar os acordos concretos, a Vale se negou 
a atender vários direitos dos atingidos, como o 
pagamento emergencial, que ela queria ceder 
apenas para o Córrego do Feijão e o Parque da 
Cachoeira. Só por meio de muita pressão e da 
força-tarefa das instituições de Justiça houve um 
acordo extrajudicial, em que ela teve que arcar 
com um auxílio mensal para mais de 110 mil 
pessoas e que agora foi reduzido pela metade. 

e na questão financeira, como a 
vale está apoiando às famílias?

É importante dizer que houve um acordo na 
instância trabalhista. Todos que eram trabalha-
dores da Vale, via Justiça e Ministério do Traba-

lho, receberam em torno de R$ 3,4 milhões por 
família. Esse acordo tem muitas vantagens em 
relação à Mariana. No entanto, é um dinheiro 
que não devolve vidas e nem faz uma reparação 
definitiva, visto que vários pontos não foram 
julgados, como é o caso do sofrimento dos que 
morreram. Suas famílias têm direito a receber 
muito mais. A Vale não aceita até o momento 
discutir a situação dos agricultores, ribeirinhos 
e pescadores, o que é um absurdo já que eles 
perderam suas produções e tiveram vários 
impactos com essa situação. 

o governador zema defende que a 
vale realize obras no estado para 
“compensar” os prejuízos do desas-
tre. o que o mAB pensa sobre isso?

A gente acredita que isso é justo. O estado 
precisa ser reparado, além das famílias e da 
recuperação do Rio Paraopeba. Uma reparação 
não inibe a outra, o estado teve perdas mons-
truosas com o que aconteceu com Brumadinho. 
Por exemplo, toda a repercussão negativa desse 
crime inibiu investimentos, turismo, desenvol-
vimento, geração de renda e, portanto, é uma 
arrecadação que deixou de entrar no caixa do 

estado e precisa ser ressarcida. O estado não 
é do Zema, é de toda a população de Minas 
Gerais. 

o mAB teme que tragédias como 
a de Brumadinho voltem a acon-
tecer? 

É muito preocupante o tema da segurança 
das barragens e, principalmente, das popula-
ções atingidas em todo o estado. Há várias 
barragens em risco de rompimento, outras com 
danos potenciais bastante elevados, como é o 
caso de Congonhas, Paracatu, Itabira e Maca-
cos. O MAB tem muita preocupação, porque 
das 24.092 barragens listadas no Brasil, até 
2017, apenas 4.510 estão na Política Nacional 
de Segurança de Barragens. Dessas 4.510, 
apenas 3% foram fiscalizadas. Foi feita uma 
lista das barragens mais perigosas em MG e 
não constava a de Fundão, em Mariana, nem 
a do Córrego do Feijão, em Brumadinho. O 
que significa que temos “bombas-relógios” 
instaladas em todo nosso território. É urgente 
uma política de segurança dos atingidos e que 
se faça um processo sério de fiscalização e perí-
cia nessas obras, além do descomissionamento 
dessas barragens.

MAB

Perspectivas econômicas 
Nomes influentes do segmento econômico brasileiro estão na linha 

de frente de um debate proativo para convencer a população, assim 
como os investidores internacionais, que é chegada a hora e a vez do 
Brasil conquistar prestígio para além das nossas fronteiras. Com isso, 
garantiríamos a competitividade das nossas indústrias, além da abertura 
de uma economia moderna.

 Corroborando com este interstício, durante o evento Mundial em 
Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, falando em nome 
das autoridades de nosso país, surpreendeu a plateia quando anunciou 
de improviso a pretensão de abrir as concorrências do governo federal ao 
plano internacional. Essa é uma das medidas que demonstra disposição 
do Brasil em trilhar o caminho do desenvolvimento. É claro que apenas 
isso não seria suficiente para nos colocar em patamares privilegiados 
das nações de primeiro time, mas pode ser o início de uma caminhada 
de expectativas positivas. 

Por esse motivo, é importante trazer luz para uma recente pesquisa 
realizada pelo Deloitte Brasil. Dados revelaram 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. O 
estudo teve com base entrevistas feitas com 1.377 empresas que, juntas, 
faturaram o equivalente à metade da riqueza gerada no Brasil, totalizando 
R$ 3,5 trilhões em receita no último ano.

A pesquisa mostrou ainda que 41% dos empresários vão aguardar um 
avanço na economia para participar de licitações e privatizações. E esses 
dois temas são constantemente debatidos pelas autoridades de Brasília, 
como uma espécie de cartão de visita para atrair parcerias estrangeiras. 

O viés econômico do governo do presidente Bolsonaro sinaliza para 
um resultado promissor, trazendo alento a diferentes segmentos, tendo, 
inclusive, a possibilidade de minimizar o enorme número de desempre-
gados, atualmente na ordem de 12,8 milhões de pessoas. 

Quem sabe, nos próximos anos, viramos essa página de país sub-
desenvolvido, em que a falta de oportunidade e de esperança têm sido 
constantes na vida dos brasileiros. No entanto, para que isso aconteça, é 
necessária que seja realizada a democratização dos lucros intermediada 
pelo governo federal. Afinal, são mais de 500 anos à espera de melhores 
dias, tudo com o objetivo de conquistarmos espaço e respeito perante 
a outras nações. 

A verdade é que até quem votou contra o atual chefe da nação está 
torcendo para que o seu projeto de desenvolvimento econômico surta 
efeitos, até porque isso vai beneficiar a todos!

Certas pessoas são dotadas do 
“dom da fúria” e o presidente 
Jair Bolsonaro é uma destas 
pessoas. Reação imediata, força 

na expressão e periscópio sempre ativo 
procurando sombra de inimigos. Eu não 
sei quem será o próximo presidente da 
República, mas tenho a convicção de que 
o conhecerei de perto. É que na caminha-
da do Congresso convivemos com futuros 
governadores, prefeitos de capitais, 
deputados e senadores reeleitos e com 
os futuros presidentes da República. Com 
exceção da ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT), os presidentes do pós-ditadura 
passaram pelos plenários da Câmara e 
Senado. Mesmo como ministra Dilma 
frequentava as rodas políticas.

O presidente Tancredo Neves dizia 
que para ser candidato a um cargo no 
Executivo o pretendente teria que passar 
pelo “purgatório”, como chamava o 
Congresso. É claro que no momento da 
declaração o astuto Tancredo tentava 
se desvencilhar de candidaturas incon-
venientes, mas acertou na avaliação. 
Conheci e convivi com o atual presidente 
Bolsonaro.

Meninos, vi e revelo: na verdade, o 
Bolsonaro é três. É difícil de acreditar 
que o mesmo presidente que passou 
pela Câmara por 7 longos mandatos, 
28 anos com apenas dois projetos 
aprovados, seja o mesmo que tirou o PT 
de um longo tempo de poder e quase 
emplacou a maior bancada na Câmara, 
o PSL (partido que o acompanhou na 

campanha e que ele abandonou) ficou 
em segundo lugar e só perdeu nas urnas 
para o PT. Era um deputado isolado, 
passou por cinco partidos políticos, mas 
sempre teve personalidade e o seu dom 
não o deixava passar despercebido.

Na Presidência, convêm apagar 
este passado parlamentar. Agora ele é 
poder e o exerce de maneira diferente 
dos outros presidentes que passaram 
pelo Palácio. Não há nada em comum 
com o deputado e muito menos com 
a cultura do presidente calado, couro 
grosso que aguenta abusos do Congresso 
para garantir a lenda da governabilida-
de. Não é metamorfose e nem dupla 
personalidade, mas o jeito Bolsonaro de 
ser. O presidente que esbraveja na porta 
do Palácio para jornalistas e turistas 
é o mesmo que montou um governo 
que funciona. Tem quadros bons e flui. 
Os deslizes são infinitamente menores 
do que os acertos aqui na Esplanada 
dos Ministérios. O grupo que ajudou a 
formar a equipe com base na transição 
é a equipe do presidente e, portanto, é 
o governo. Sobrou o Bolsonaro que se 
emociona, que toma café na rua, anda 
entre populares e, mesmo depois de 
uma facada traiçoeira, se mistura entre 
populares para o desespero da seguran-
ça presidencial e vai à feira para comer 
pastel e tomar caldo de cana.

A conclusão, portanto, é de que 
ele, na verdade, é três e ao mesmo 
tempo não é nenhum. A captura da 
atenção popular continua e o governo 

sabe muito bem jogar neste campo. A 
formação de aliados necessariamente 
tem que passar por esta fase de emo-
ção e andar na complexa pirâmide de 
tomada de decisões, conforme prega a 
moderna teoria de reação com base na 
neurociência agora aplicada no marke-
ting e na política.

O governo anda como Minas andou 
com o ex-governador Hélio Garcia, por 
meio da delegação. Conhecedor das 
suas limitações na área econômica? 
Toma Paulo Guedes. Mesmo como mi-
litar, as técnicas de segurança pública 
são complexas demais e, por isso, o 
Sergio Moro vira o cartão de visita e 
assim por diante. A revelação final: um 
grupo fechado, dominado por militares 
chama o presidente às falas e reorienta 
o governo.

A estratégia é fazer a reunião sempre 
com os seis ministros de uma só vez, com 
o mesmo argumento para evitar diver-
gências e demissão. Fica muito difícil 
mesmo para um Bolsonaro demitir seis 
ministros importantes de uma só vez. E, 
neste caso, os três presidentes se unem 
e sobra tempo para a chamada espuma. 
São as polêmicas que envolvem futuros 
aliados e solidificam o quadro de que 
adversário do PT só tem ele. Se o quadro 
continua assim adeus caminho do meio 
como sonham tucanos e isentões. 

Os três presidentes continuam no 
poder. Nenhum deles passa pelos filhos 
que, propositalmente, nem foram lem-
brados. Fazem parte da espuma.

Bolsonaro é na verdade três

direito de resposta 
Sobre as críticas feitas nesta entrevista, a Vale respondeu: “As assessorias técnicas 

já foram definidas. A empresa está discutindo na esfera judicial os valores dos contratos, 
considerando parâmetros de mercado para serviços similares”.
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eujacio silva

especialistas analisam cenário
para as eleições deste ano

2020 chegou e com ele a preparação para as 
eleições municipais que acontecerão em outubro. 
Como o pleito deste ano pode ditar tendência 
para o presidencial, os especialistas já analisam 
o que pode acontecer, como é o caso do cientista 
político e professor universitário, Malco Camargo. 

Ele acredita que a eleição de 2020 será 
diferente em relação às pesquisas eleitorais. 
“Grandes empresas de comunicação, como a TV 
Globo e a Folha de São Paulo, estão colocando 
o pé no freio na hora da contratação desse tipo 
de serviço. Apesar da legislação sobre o tema 

continuar a mesma, há possibilidade de au-
mentar a quantidade de políticos que realizam 
enquetes on-line.  Isso é perigoso, pois, nesse 
caso, o resultado pode não ser o real”, sentencia.

Já o advogado especialista em direito 
eleitoral, Mauro Bomfim, levanta um dado 
preocupante: em média, 65% dos diretórios 
e comissões provisórias de diversos partidos 
em Minas Gerais estão com problemas que 
podem dificultar o registro de candidaturas, 
seja para prefeito ou vereadores. Muitas siglas 
estão sem CNPJ e outras não prestaram contas 
corretamente, o que é obrigatório. 

Ainda sobre o tema, Bomfim rememora que 
existem até mesmo partidos em atraso com 
relação à prestação de contas da campanha 
realizada há 4 anos. “E, para quem acha que 
pode dar um jeitinho, pode esquecer, pois o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) implementou 
resoluções implacáveis sobre esses itens”.    

Prefeitos na mira  

Bonfim diz que, até agora, já foram cassados 
28 prefeitos, mas existe uma enorme fila de 
processo de cassação nas diferentes regiões do 
estado. “A partir da nova instrução do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), as Câmaras de Vereado-
res podem receber as denúncias apenas com o 
voto da maioria simples do plenário. E, a partir 
daí, começa o inferno dos chefes do Executivo 
municipal. Eles perderam o prestígio político e 
acumulam uma série de outras desvantagens, 
especialmente em ano eleitoral”. 

No entanto, para a efetiva cassação, o 
quorum mínimo é de 2/3. “Tudo funciona 
como uma jogada desleal. Neste intervalo, o 
desgaste do agente público é descomunal e 
quase sempre o vice-prefeito está por trás ou 
à frente dessas demandas”. 

O advogado finaliza afirmando que não 
existe cumplicidade entre os prefeitos e seus 
respectivos vices. “A lua de mel entre ambos, 
em geral, não passa de 6 meses. Aí, começa o 
jogo individual e os interesses pessoais falam 
mais alto. Um exemplo disso foi o que aconteceu 
em Belo Horizonte. Qual tem sido a atuação 
política e administrativa do atual vice-prefeito, 
Paulo Lamac?”, indaga.

malco faz alerta sobre as
enquetes na internet

mauro Bomfim garante que 65% dos
partidos estão irregulares em minas
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ALMG inaugura obra com os nomes dos atingidos
pelo rompimento da barragem em Brumadinho
A Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

(ALMG) prestou uma homenagem às vítimas do 
rompimento de barragem de rejeitos da Mina 
Córrego do Feijão, na unidade da mineradora 
Vale, em Brumadinho (região metropolitana de 
Belo Horizonte), ocorrido em 25 de janeiro de 
2019. A solenidade foi realizada no dia 23, no 
Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira, 
no Parlamento mineiro.

A cerimônia de homenagem à memória dos 
atingidos pela tragédia, que completa um ano, 
foi marcada pela inauguração de uma obra, 
forjada em aço, com o registro dos nomes de 
todas as vítimas do desastre social e ambiental. 
A placa estilizada foi instalada em frente ao Pa-
lácio da Inconfidência, na Praça Carlos Chagas, 
também conhecida como Praça da Assembleia.

Além dos nomes, a obra também traz 
breve contextualização e a seguinte estrofe do 
poema Lira Itabirana, de Carlos Drummond de 
Andrade: “Quantas toneladas exportamos/
De ferro?/Quantas lágrimas disfarçamos/Sem 
berro?”

O descerramento da placa foi seguido de 
toque de silêncio, além de pronunciamentos 
de representante das famílias das vítimas e do 
presidente da Assembleia, deputado Agostinho 
Patrus (PV). O ato tem o objetivo de preservar 
essa memória, a fim de que jamais sejam esque-
cidos os 272 mortos na tragédia, incluindo-se 
dois nascituros. Onze vítimas ainda não tiveram 

seus corpos localizados. Um ano após a tragé-
dia, as equipes de resgate permanecem com 
operações de busca no local.

“Muitas vidas se foram em razão de um 
verdadeiro crime social e ambiental. O dia 
25 de janeiro está e estará para sempre em 
nossas memórias como uma das mais tristes e 
dolorosas páginas da história de Minas. A ALMG 
esteve ao lado das pessoas atingidas por essa 
tragédia desde o primeiro momento. Por isso, a 
Casa faz essa sincera e respeitosa homenagem. 
São marcas de uma dor que não cicatriza. Neste 

momento, tanto quanto um ano atrás, a dor 
de todos nós permanece”, afirmou Agostinho.

“Todos nós nos juntamos às pessoas que 
perderam um familiar, um amigo ou um vizi-
nho e nos solidarizamos com todos aqueles 
que tentam, com imensa dor, reconstruir suas 
vidas. Ainda há muito a ser feito e o parlamento 
continuará assumindo o seu papel para que 
isso jamais se repita. A primeira frase do meu 
discurso de posse, em 2019, foi ‘Nós estamos 
de luto’. Um ano depois, todos continuamos de 
luto”, completou o presidente da ALMG.

contagem decreta situação de emergência 
para agilizar captação de recursos federais

Por causa dos estragos causados pelo 
temporal que castigou Contagem no dia 
19, a prefeitura decretou situação de emer-
gência para agilizar a captação de recursos 
destinados aos reparos e atendimento às 
famílias afetadas. 

O prefeito Alex de Freitas assinou o decreto 
após se reunir com o secretário Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas 
Alves. Também estavam presentes o secretário 
de Defesa Social de Contagem, Décio Camar-
gos, o chefe do Gabinete Militar do governo de 
Minas e coordenador Estadual de Defesa Civil, 
coronel Rodrigo Sousa, e o coordenador adjunto 
da Defesa Civil Estadual, tenente-coronel Flávio 
Godinho Pereira.

“O prefeito reconheceu a situação emer-
gencial e o decreto vai possibilitar a criação 
de um plano de trabalho para que o governo 
federal libere recursos para o município. Será 
um complemento ao socorro que está sendo 
prestado pela prefeitura, com liberação de 
verba para reconstrução das vias e atendimen-
to às pessoas atingidas”, explicou o coronel 
Alexandre Lucas. 

Ele ressaltou que o temporal do último do-
mingo, com volume de mais de 100 milímetros, 
em menos de 40 minutos, foi um “fenômeno 
raro, que acontece a cada mil anos”. “Sabemos 
que o desastre foi causado por um fenômeno 
da natureza e o cenário é muito triste, mas o 
momento é de unirmos forças para trazermos 
de volta a esperança do contagense”.

O prefeito reiterou que o apoio federal possi-
bilitará uma resposta mais rápida da prefeitura à 
população atingida. “Vai ajudar demais o povo, 
que tem sofrido tanto com as chuvas durante 
anos. Acredito que até o final dia 21 (terça-feira) 
teremos novas respostas”.

Segundo ele, ações de longo e médio prazos 
também serão traçadas com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional.
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lula em Brumadinho?
Semana passada, enquanto um grupo da Presidência da 

República visitava Brumadinho para debater ações em relação 
à tragédia ocasionada pelo rompimento da barragem da Vale, 
grupos ligados à esquerda organizavam uma articulação para 
a vinda do ex-presidente lula (PT) ao local. Ao que tudo indica 
será uma visita precedida de uma caravana que vai começar 
pelo Rio Paraopeba, no Oeste de Minas, até ao epicentro da 
capital mineira.

Prestígio de Patrus
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

há uma especulação sobre o futuro político do atual presidente 
da Casa, Agostinho Patrus (PV). No entanto, esse será um tema 
para futuras avaliações. Enquanto isso, o presidente é convida-
do para um dedo de prosa com o prefeito de BH, Alexandre 
Kalil (PSD), de quem ele é próximo. E também não se nega a 
conversar com o senador rodrigo Pacheco (DEM) e com grupo 
PT/Avante, partidos que estão com um megaprojeto para 2022.  

e o dinis?
Distante dos meandros políticos depois de ter sido derrota-

do em sua candidatura ao Senado, o ex-presidente da Assem-
bleia, dinis Pinheiro não está longe da Casa. Segundo fontes, 
ele reside bem próximo ao parlamento, mas, politicamente, 
continua sem se manifestar publicamente para desespero de 
seus correligionários. 

Política em vespasiano
Ao visitar amigos em Belo Horizonte, o ex-prefeito e 

ex-secretário de estado carlos murta (MDB) não quis comentar 
a respeito da sucessão de Vespasiano, onde ele chefiou o Exe-
cutivo por várias legislaturas. murta preferiu o silêncio quando 
foi indagado se vai participar da peleja local.

sucessão em contagem
Em Contagem, analistas políticos dizem que, segundo as son-

dagens realizadas no final de 2019, a deputada petista marília 
campos realmente estava na liderança, porém, não ultrapassou 
seu número histórico de 35% dos votos. Ou seja, existe um grande 
estoque de eleitores a serem conquistados por lá. 

sucessão em Bh
Sobre a sucessão em Belo Horizonte, por enquanto, só o 

deputado João vítor xavier (Cidadania) tem se debruçado 
em críticas contra a atual administração do prefeito Alexan-
dre Kalil (PSD). Mas, a liderança de Kalil, ao que tudo indica, 
está consolidada. Ou seja, se o pleito fosse hoje, dificilmente 
ele seria derrotado. Aliás, existem apenas pré-candidaturas à 
sucessão na capital, como é o caso do deputado mauro tra-
monte (Republicanos). Daqui até abril, muita água vai passar 
por debaixo dessa ponte. 

voto distrital
Em um programa da TV Assembleia, o economista mauro 

Borges disse que em todos os países desenvolvidos existe a prá-
tica do voto distrital misto. “Governar com o modelo adotado 
no Brasil é algo muito difícil, pois a interferência do Congresso 
é enorme sobre os demais poderes”, garantiu.

Juiz de garantias
Com experiência de ex-presidente da OAB de São Paulo, 

o advogado marcos da costa, declarou que o caos já estaria 
instalado no Judiciário, caso o presidente do Supremo Tribunal 
Federal, dias toffoli, não tivesse adiado a implementação do 
juiz de garantias. Segundo costa, atualmente, não há a menor 
estrutura para que essa prática seja concebida de maneira 
repentina, conforme a lei determinada.
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Coworkings vão movimentar r$ 20 bi nas
cidades do interior na próxima década

Segmento irá gerar cerca de 71 mil empregos até 2029

O setor de franquias, tamanho foi o seu 
crescimento nos últimos anos no Brasil, 
recebeu recente tratamento e regulação 
legislativa específica por meio da nova Lei 
Federal nº 13.966/2019, publicada no dia 
26 de dezembro de 2019, que, por sua vez, 
revogou a sua antecessora Lei 8.955/1994.

Como conceitua, a franquia empresarial 
é o sistema pelo qual um franqueador auto-
riza por meio de contrato um franqueado a 
usar marcas e outros objetos de propriedade 
intelectual, sempre associados ao direito de 
produção ou distribuição exclusiva ou não 
exclusiva de produtos ou serviços e também 
ao direito de uso de métodos e sistemas de 
implantação e administração de negócio ou 
sistema operacional desenvolvido ou detido 
pelo franqueador, mediante remuneração 
direta ou indireta, sem caracterizar relação de 
consumo ou vínculo empregatício em relação 
ao franqueado ou a seus empregados, ainda 
que durante o período de treinamento.

A nova legislação se propõe a regula-
mentar mais intensamente, notadamente 
em benefício e proteção jurídica do investidor 

franqueado, um particular e rentável setor em-
presarial que, ao longo dos anos, se mostrou 
bastante susceptível a conflitos e à judicializa-
ção e, ainda assim, foi objeto de crescimento 
importante em volume de capital investido.

Nota-se que o princípio norteador da nova 
Lei é o da transparência (disclosure), dado o 
aumento da lista de informações obrigatórias 
a se constar na chamada Circular de Oferta 
de Franquia (COF), documento que deve ser 
apresentado pelo franqueador ao interessa-
do, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assina-
tura do contrato ou pré-contrato de franquia 
ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo 
de taxa pelo franqueado ao franqueador ou 
a empresa ou a pessoa ligada a este, sob pena 
de nulidade / anulabilidade e devolução de 
valores. Na mesma pena incorre o franquea-
dor que falsear informações da COF.

Outra importante modificação veio com a 
regulação dos contratos de franquia interna-
cional, aqueles que, pelos atos concernentes 
à sua conclusão ou execução, à situação das 
partes quanto a nacionalidade ou domicílio, 
ou à localização de seu objeto, tem liames 

com mais de um sistema jurídico. 
Neste caso, se se indicar o foro de opção 

no contrato internacional de franquia, as par-
tes deverão constituir e manter representante 
legal ou procurador devidamente qualificado 
e domiciliado no país do foro definido, com 
poderes para representá-las administrativa e 
judicialmente, inclusive para receber citações. 
A norma tem por objetivo evitar fraudes e 
tentativas de não responsabilização civil e 
criminal, sobretudo no âmbito das ações por 
ventura adotadas pelo franqueado em face 
do franqueador, facilitando a reparação dos 
danos sofridos.

Sem pretensão de pacificar os conflitos 
que surgem entre as partes neste específico 
contrato empresarial, mas certamente com a 
intenção de trazer para estas maior segurança 
jurídica e melhor nivelamento informacional, 
a nova Lei, no ponto econômico, almejará ain-
da ao impulsionamento de um interessante 
setor que pode vir a receber, ainda neste ano, 
grande volume de capital privado, sobretudo 
em tempos de juros baixos e esperado cresci-
mento econômico.

sobre a nova lei de franquias empresariais

s coworkings já são reali-
dade nas grandes cidades 
do Brasil e esse segmento 
também está ganhando 

força nos municípios do interior. Se-
gundo uma pesquisa realizada pelo 
International Workplace Group (IWG) 
em 19 países, os escritórios com-
partilhados serão responsáveis por 
movimentar mais de R$ 20 bilhões no 
interior do interior do Brasil nos pró-
ximos 10 anos. Intitulado “Suburban 
Business Centres”, o levantamento 
traz dados e informações sobre o 
setor de espaços flexíveis de trabalho 
localizados fora dos grandes centros 
comerciais brasileiros.

O estudo aponta também que 
essa modalidade deve gerar cerca 
de 71 mil novos empregos nessas 
regiões. No total, a previsão é de 
que, até 2029, mais de 157 mil 
pessoas trabalhem em espaços de 
coworking no interior do país. 

Para além do crescimento no 
Brasil, a pesquisa também mostra 
que haverá aumento desse merca-
do nos outros países. Os escritórios 
flexíveis distantes dos principais 
centros urbanos deverão movimen-
tar mais de US$ 254 bilhões no 
mundo na próxima década. 

Tiago Alves, CEO da IWG no 
Brasil, diz que o mercado de locais 
de trabalho flexíveis já existe há 30 
anos, mas nos últimos 5 anos foi 
notado um aumento no número de 
empresas que buscam esses espaços. 
“No país, houve a abertura de mais 
de um espaço de coworking por dia 
entre 2018 e 2019. Esse crescimento 
se dá pela mudança na relação com 
os ativos. As empresas buscam, cada 
vez mais, diferenciar seu fluxo de 
caixa e querem investir em coisas 
que não agreguem valor em curto 
e longo prazo, como escritórios, 
imobiliários e infraestruturas”.  

Apesar dos brasileiros terem 
adotado esses locais de trabalho 
durante a crise econômica e, mes-

mo com fracos sinais de retomada 
econômica, a demanda por espa-
ços compartilhados cresce cada vez 
mais. “Na verdade, o que houve 
no Brasil foi uma popularização 
do termo coworking nos últimos 
10 anos. Ele foi inventado nos Es-
tados Unidos em 2009 e ganhou 
fama mundial. Ele é utilizado para 
denominar qualquer espaço de 
trabalho compartilhado. Aqui, esse 
produto já era utilizado de maneira 
compartilhada durante muitos 
anos, sendo chamado de campus 
ou escritório virtual”. 

Alves explica que para empre-
ender no Brasil são necessários 
dois fatores: o endereço e um 
contador para fazer a abertura e 
prática contábil da empresa. “Ao 
fornecer um endereço comercial, 
o mercado de coworking é um dos 
que mais tracionam a abertura de 
novas empresas perante as juntas 
comerciais. Atualmente, estima-se 
que 30% das empresas são abertas 
em espaços colaborativos”. 

Outra vantagem para os co-
workings é a possibilidade de 
economizar 30% em comparação 
ao custo de ocupação de um imóvel 
tradicional, sendo que esse valor 
pode chegar a 50% se a empresa 
utilizar espaços de trabalho rotativos, 
onde o funcionário pode trabalhar 
cada dia de um local diferente. “A 

economia pode ser maior ainda, 
chegando a 70% se a empresa 
optar pela modalidade de escritório 
virtual. Esse formato fornece ao 
empreendimento um endereço fiscal 

e comercial, atendimento postal e te-
lefone, mesmo não estando presente 
fisicamente todos os dias”. 

Para finalizar, Alves lembra que 
outro impacto positivo gerado pela 
utilização de espaços flexíveis se dá no 
meio ambiente. Segundo a pesquisa, 
mais de 68 mil toneladas de CO2 
por ano deixarão de ser emitidas no 
interior do Brasil pelo uso de escritó-
rios compartilhados, pois os desloca-
mentos para ir e voltar do trabalho 
ficam mais curtos. “Um dos primeiros 
aspectos que as pessoas consideram, 
ao optar por empresas com políticas 
de flexibilidade, é o impacto positivo 
na saúde, principalmente ao eco-
nomizar tempo no trajeto de ida e 
volta ao escritório. Níveis reduzidos 
de estresse aumentam o bem-estar 
mental da equipe, que se manifesta 
em menos dias ausentes”.

Principais vantagens dos coworkings

  Flexibilidade de poder alugar espaços no tamanho de sua necessi-
dade – Ou seja, se a empresa é pequena, aluga-se um espaço pequeno, 
se é grande, um local maior. Fora isso, esses lugares de trabalho podem 
diminuir ou aumentar de tamanho ao longo do contrato, uma grande 
vantagem em relação aos espaços tradicionais;

  Questão financeira – Não é necessário pagar por uma infraestrutura 
que não vai utilizar. Os gastos com manutenção, limpeza, recepção, 
entre outros, são compartilhados entre todos. Nessa organização, o 
cliente opera na modalidade pay per use, o que é, por volta, 30% mais 
barato que um escritório tradicional;

  menos riscos – Não é necessário assinar contratos de longo prazo, 
como acontece no mercado tradicional. Portanto, é possível alugar 
escritórios por dia, semana, mês ou ano. O prazo é estipulado pelo 
cliente, sendo assim ele pode abdicar dos riscos dos contratos feitos 
com um prazo maior;

  Network – Esses espaços trazem oportunidade de conhecer novas 
pessoas que podem ser potenciais fornecedores, parceiros ou clientes;

  infraestrutura – Ao utilizar um lugar de trabalho flexível, o cliente 
pode contar com o que há de melhor em termos de estrutura e tec-
nologia em espaços corporativos.
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reforma sem mudar?
“Nenhum governo topa patrocinar um projeto de reforma 

Econômica na qual a carga tributária seja diminuída, pois a 
arrecadação de impostos também seria desacelerada. Ou seja, 
quem espera um megaprojeto a ser enviado pelo governo ao 
Congresso pode ficar atento, afinal nada disso vai acontecer. O 
poder central não pode abrir mão de um único centavo para 
evitar que suas contas deixem de ser pagas”. Opinião do filósofo 
e economista Joel Pinheiro da Fonseca. 

culpa de dilma
“O governo da ex-presidente dilma rousseff (PT) foi uma 

catástrofe para a economia. Foi durante sua administração 
que começou a crise presente até hoje. Basta observar que 
temos 35 milhões de pessoas trabalhando informalmente, o 
que é preocupante. Isso sem contar o número de brasileiros 
que estão ficando desempregados ano a ano”. Avaliação do 
filósofo luiz Felipe Pondé.

Profundas mudanças
Citando como fontes assessores próximos ao presidente 

Bolsonaro, a jornalista nathalia toledo adiantou: “A reforma 
Administrativa já está pronta para ser debatida no Congresso 
e vai mudar, efetivamente, os meandros da administração 
pública no país. As mudanças serão fortíssimas como nunca 
visto antes”, disse. 

Prestígio dos barnabés
Em Brasília, um levantamento informal feito pelos jor-

nalistas da crônica política aponta que a maior bancada de 
parlamentares no Congresso não pertence a representantes 
do agronegócio ou religiosos. Segundo os comunicadores, a 
maior força, por lá, são os funcionários públicos. 

Pontos positivos
Analisando o cenário econômico de 2020, o jornalista João 

Borges avaliou como positivas as decisões do governo federal 
que vão permitir a melhoria da economia, abrindo caminho 
para um crescimento mais expressivo este ano. “Essa é a 
confiança dos investidores internacionais para que o governo 
Bolsonaro comece a dar certo”, disse. 

controle mundial
“Para quem acha que a mídia brasileira e mundial do-

mina a opinião das pessoas, basta observar que a internet é 
comandada, em todos os continentes, por 4 grandes grupos 
empresariais. Se eles quiserem, podem fazer o que bem enten-
derem com as nossas vidas. Eles sim controlam e manipulam 
todos”. Fala do professor da UNB e cientista político vinícius 
lima. Cruz credo, gente! 

sucessão de zema
“Não adianta tentar falar mal do governo zema, pois 

está fazendo o que pode para controlar a situação do estado. 
Na minha opinião, ele tem sido um bom governador, na 
medida do possível, já que encontrou uma administração 
de ‘terra arrasada’”. É o que pensa o deputado tucano 
gustavo valadares.

http://www.leitealcantara.com.br
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PROMOÇÃO
AURORA

TE LEVA PRA
CURAÇAO!

Compre 2 espumantes Aurora, 
cadastre o cupom fiscal no site 

e concorra a 5 viagens com 
acompanhante para Curaçao.

Saiba mais sobre em 
sejogaemcuracao.com.br
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em minas, 153 filhas solteiras receberam
mais de r$ 8 milhões em pensões da união
Esse montante considerou os benefícios gerados em apenas um mês

edição do Brasil teve acesso à base 
de dados de pensionistas herdeiros de 
servidores federais que mostra o tipo de 
beneficiário, pensão e valor, entre ou-
tros detalhes, de cada estado. Os dados 

obtidos pela agência Fiquem Sabendo, via Lei de 
Acesso à Informação (LAI), nunca antes divulgados, 
mostram que a União pagou, em um único mês, 
mais de R$ 8 milhões em benefícios a um grupo de 
apenas 153 filhas solteiras e maiores de 21 anos, em 
Minas Gerais. No total, o governo federal arcou com 
mais de R$ 4,8 bilhões com pensões a familiares de 
funcionários públicos federais só nos dois últimos 
meses de 2019 - sendo que uma única viúva recebeu 
R$ 573 mil em dezembro.

As pensões contemplam desde viúvas, viúvos e 
ex-cônjuges divorciados a filhos inválidos*. No ranking 
dos salários mais altos de filhas solteiras em Minas, 
destaca-se o contracheque de R$ 54.176,64 de uma 
só pessoa. A mineira está no topo de um seleto grupo 
de 153 filhas que receberam, em novembro de 2019, 
pensões acima de R$ 50 mil. Como justificativa para 
concessão do benefício são citados o Montepio Civil e 
as leis 3373/58 e 6782/80. 

O advogado e professor de direito civil, Bertie 
Moura, explica que o Montepio foi uma previdência 
própria do funcionalismo federal criada ainda no séc. 
XIX. “Ela foi implementada em 1890 para beneficiar 
servidores do Ministério da Fazenda (atualmente, 
Ministério da Economia) e seus familiares. O ingresso 
no Montepio era facultativo e a contribuição era fixada 
em um trigésimo da remuneração mensal do servidor. 
Após o falecimento do contribuinte, seus dependentes 
teriam direito a uma pensão vitalícia igual a metade 
da remuneração do servidor”.

Em 1991, o Ministério da Fazenda revogou o decreto 
que regulamentava a concessão do Montepio e, desde 
então, não se aceita mais adesões. “Mas os benefici-
ários que entraram no sistema antes 
da revogação ainda recebem essa 
pensão”, acrescenta o advogado. 
Porém, o Montepio ficou em vigor por 
mais 100 anos e o que, inicialmente, 
era previsto para uma categoria es-
pecífica, atraiu outras alas da esfera 
federal. “Desde a criação originária 
do benefício, houve mais 9 normas 
jurídicas que tratam de questões relacionadas a essa 
previdência, sempre no sentido de elastecê-lo a uma 
determinada categoria que não estava contemplada na 

lei anterior. Isso perdurou até o decreto ser revogado. Foi 
feito uma colcha de retalhos na legislação”, esclarece o 
advogado e mestre em direito, Jesmar Silva.

Estendeu-se até mesmo para 
outros estados civis. Além das soltei-
ras, 13 mulheres divorciadas e filhas 
de servidores do então Ministério da 
Fazenda, da Saúde, da Agricultura, 
Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS), Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) são pensionistas. 
Três delas receberam da União 

R$ 53.305,72, cada uma, apenas em novembro do ano 
passado. A soma das pensões de apenas 13 pessoas, 
em dois meses, foi de R$ 466.659,95.

Na lista, há benefícios vitalícios e temporários. A 
pensão mais antiga, apesar de ser classificada como 
temporária, começou a ser paga em 1926, quando a 
filha de um escriturário da Delegacia Fiscal do Tesouro 
Nacional da Receita Federal tinha 4 anos. Atualmente, 
ela aparece na lista como casada e apenas nos últimos 
dois meses de 2019, aos 98 anos, a beneficiária rece-
beu R$ 46.318,56 brutos. Uma outra mulher casada, 
filha de um servidor da Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), aparece como pensionista recebendo 
R$ 24.141,15 no mesmo período.

Na categoria militar, 161 filhas solteiras de ex-mili-
tares mineiros do Comando da Aeronáutica recebem 
pensões do governo federal. Apesar de serem todas 
classificadas como temporárias, a primeira começou a 
ser paga em 1957. O valor mais alto pago a uma filha 
solteira de militar, em novembro, foi de R$ 15.264,60. 
O menor valor é de R$ 848,60 pagos para cada uma 
das quatro filhas de um único ex-militar. 

Atualmente, a previdência do funcionalismo fede-
ral mudou. “Com base na Constituição de 88, auxílios 
previdenciários só são devidos àqueles que não têm 
condições de subsistência. Já que é um absurdo uma 
filha ou filho maior, que esteja em plenas condições de 
saúde física e mentais, com possibilidade de trabalhar, 
receber esse tipo de pensão. Mas, na ocasião, era legal 
e previsto por lei”, afirma Silva.

No geral, os estados com mais pensionistas são 
DF (127.748), RJ (56.957), MG (14.473), PE (13.791) 
e SP (12.541). De acordo com os dados, em Minas 
Gerais, a pensão mais cara foi de R$ 100.779,47, paga 
em novembro ao viúvo de uma ex-servidora do INSS, 
que ocupava o cargo de técnico do seguro social. No 
mês seguinte, em dezembro, ele recebeu R$ 8.202,06.

o

Os estados com
mais pensionistas
são DF (127.748),

RJ (56.957), MG (14.473),
PE (13.791) e SP (12.541)

*Herdeiros menores de idade e filhos inválidos 
foram excluídos da apuração
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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!

deputado mauro tramonte e o empresário Fabiano
cazeca, diretor-presidente da multimarcas consórcios
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enchentes de Bh - Como jornalista, convivo há mais de 50 anos 
com as enchentes em Belo Horizonte, sempre tendo como palco o 
Ribeirão Arrudas. As obras de alargamento do ribeirão tiveram início 
na Avenida dos Andradas, ainda na gestão de Maurício Campos. No 
entanto, após seu mandato expirar, grande parte da intervenção ficou 
a cargo do prefeito Hélio Garcia, posteriormente, vice-governador de 
Minas. A parte da Avenida Tereza Cristina, da rotatória do Coração 
Eucarístico ao Barreiro, foi terminada pelos prefeitos Pimenta da Veiga, 
que fez a parte do Barreiro até o Tirol, e Eduardo Azeredo, que realizou 
obras até as proximidades da fábrica da Vilma Alimentos, na Cidade 
Industrial. Mas os problemas continuaram com todos os prefeitos que 
vieram a seguir. Venho, ao longo dos anos, oferecendo sugestões aos 
prefeitos de BH para solucionar esse problema, como a construção de 
um subcanal dentro do Arrudas para aumentar sua vazão, principal-
mente, depois que fizeram o recapeamento do Ribeirão desde o Centro 
até o bairro Padre Eustáquio. Quando chove no Barreiro e Contagem, 
a calha que construíram não suporta o volume de água que vem das 
duas regiões e correr por cima das pistas de rolamento. A situação 
fica mais crítica quando o Arrudas recebe águas que vêm dos bairros 
Bonsucesso e Olhos D’água e, mais adiante, na região do Salgado Filho 
recebendo o córrego que vem do Marajó, que comporta todo volume 
de água do Buritis e Silva Lobo. A solução será mesmo a construção 
de um subcanal dentro do próprio Ribeirão, até as confluências das 
Avenidas Andradas e Contorno. A partir dali, a calha é bem larga e tem 
capacidade de vazão até Sabará.

o mesmo ProBlemA acomete a Avenida Francisco Sá, entre os 
bairros Santo Agostinho, Prado e Barro Preto. É que quando construíram 
as galerias da Francisco Sá, há 50 anos, não havia nenhuma moradia 
nas encostas do bairro Gutierrez. Hoje, o volume de água que a calha do 
córrego recebe não tem vazão próxima a antiga fábrica da Forjinha, na 
Rua Ituiutaba. A grande obra naquela região é desapropriar o terreno 
da fábrica e alargar a chegada do córrego ao Arrudas.

nA região de vendA novA, o mesmo acontece. Ouvi do prefeito 
Alexandre Kalil (PSD) que o projeto de alargamento do Córrego Vilarinho, 
que passa por debaixo da Avenida Cristiano Machado, nas proximidades da 
estação do metrô em Venda Nova, teve seu projeto rejeitado por erro na con-
cepção. É triste. Enquanto isso, as águas continuam matando e dando prejuízo 
aos moradores e comerciantes de Belo Horizonte e região metropolitana.

o que está acontecendo no Rio de Janeiro com a contaminação 
da água servida ao povo carioca já ocorreu em Belo Horizonte, quando 
a Copasa capitava água da Lagoa da Pampulha. Na ocasião, a coleta 
partia de uma estação de tratamento na Avenida Portugal e abastecia 
toda a região Norte da capital, que compreendia Venda Nova, Santa 
Luzia, Vespasiano, Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. No entanto, ainda no 
governo do prefeito Maurício Campos, a prefeitura resolveu colocar uma 
draga (instrumento utilizado para remover material submarino em geral) 
na lagoa. Quando o serviço de limpeza começou a ser feito, as algas 
foram reviradas e o mau cheiro do esgoto acomodado no fundo atingiu 
a água que era distribuída aos consumidores. Por causa disso, a Copasa 
deixou, ainda na década de 80, de captar água da lagoa, que foi criada 
justamente para abastecer a capital. 

Por recomendação do seu médico, o presidente Jair Bolsonaro tem 
dormido alguns minutos após o almoço no próprio Palácio do Planalto. 
A soneca acontece entre 13h e 14h.

o ministro Paulo guedes ainda não desistiu da chamada “facada 
no Sistema S”. Para os interlocutores mais próximos, ele diz que a faca 
está sendo afiada. Dificilmente, ele desiste de suas ideias.

Acredito em sabotagem das pesadas contra a cervejaria Backer, 
que vinha crescendo e se expandindo por todo o país. Uma investigação 
séria é necessária.

domingo, dia 26 de janeiro 

Ex-prefeito Patrus Ananias
Marcio Brasil 
Marta Silveira

segunda-feira, 27

Ex-deputado Cleuber Brandão Carneiro 
Professor Otávio Elizio Alves de Brito 
Sidnéia Favila de Paula

terça-feira, 28

Garcia Issa
Elizangela Prado 

Quarta-feira, 29

Jornalista Julio Baranda
Dr. Eugênio Freitas Cabral
Professor Roberto Paula Vilta
João Paulo Dias – Rei da Feijoada

Quinta-feira, 30

Dr. Renato de Paiva Teixeira 
Ana Amélia, esposa de Muraí Caetano

sexta-feira, 31 

Radialista Ely Diniz 
Claudia Clarck - Sabará

sábado, dia 1º de fevereiro 

Dr. Aristóteles Atheniense
Renato Jacó - Assembleia Legislativa
Luciana Maria Dias Reis

Fiemg assina contrato com expominas para
realizar quatro edições do “minas trend”

om contrato assinado 
pela Federação das In-
dústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), 

o Centro de Eventos Expominas 
recebe, este ano e em 2021, 
as próximas edições do evento 
“Minas Trend”. Um grande salão 
de negócios e referência para a 
indústria da moda, que reúne 
no mesmo lugar expositores de 
vestuário, calçados, bolsas, joias 
e bijuterias. 

A 26ª edição do Minas Trend 
acontece de 21 a 24 de abril, apre-
sentando as tendências para a 
primavera/verão 2021 e fazendo 
de Belo Horizonte a capital da 
moda no Brasil. 

A 25ª edição do Minas Trend 
transformou BH na capital bra-
sileira da moda. Em outubro, 
os holofotes do mundo fashion 
se voltaram para o Expominas, 
que recebeu desfiles de marcas 
consagradas, espetáculos cultu-
rais gratuitos e o maior Salão de 
Negócios do setor na América 
Latina. Na passarela do evento, 
juntamente com as principais 
tendências da temporada ou-
tono/inverno 2020, desfilaram 
personalidades consagradas do 
cenário nacional.

o expominas 
Planejado dentro dos padrões internacionais e da 

mais moderna técnica de espaços moduláveis e multi-
funcionais do mercado, o Centro de Eventos Expominas 
possui uma infraestrutura inteligente para realizar 
com sucesso shows, eventos corporativos, culturais e 
sociais, nacionais e internacionais. São 72 mil metros 
quadrados de área construída dos quais 30 mil m2 
destinados à área de eventos, com capacidade para 
até 45 mil pessoas.

O Expominas BH está localizado na região do Hi-
percentro da cidade, entre dois grandes corredores de 
acesso à capital, a 25 minutos do Aeroporto da Pampu-
lha e a 50 minutos do Aeroporto de Confins. 

Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook, 
(@expominasbh) e confira mais informações pelo site: 
www.expominasbh.com.br
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sesc abre inscrições para “cursos de
Arte e cultura” e “escola de esportes”

Serão ofertadas mais 1.700 vagas para atividades na capital e Grande BH

Oportunidade para quem gos-
ta de dança e também de práticas 
esportivas. As unidades do Sesc em 
Belo Horizonte (Sesc Carlos Prates, 
Sesc Cenário, Sesc Floresta, Sesc 
Santa Quitéria e Sesc Venda Nova), 
Contagem, Santa Luzia e Sete La-
goas estão com inscrições abertas 
para os “Cursos de Arte e Cultura” 
e “Escola de Esportes” e oferecem 
modalidades diversificadas para 
todos os gostos. 

Os cursos de “Arte e Cultura” 
são direcionados à iniciação 
artística, com foco no desenvol-
vimento cognitivo, na sensibili-
zação estética, na autonomia e 
no sentido de autoria dos partici-
pantes. O Sesc Escola de Esportes 
busca desenvolver as capacidades 
físicas, habilidades motoras e 
fundamentos técnicos e táticos 
da modalidade escolhida, além 
de contribuir com o bem-estar 
e melhorar a qualidade de vida. 
Os interessados podem se inscre-
ver até 1º de fevereiro ou até o 
preenchimento total das vagas. 
Há vagas para diferentes faixas 
etárias. 

Os preços são acessíveis e há 
condições especiais para traba-

lhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo com o cartão 
do Cliente Sesc, e dependentes. 
No total, são cerca de 300 vagas 

para os “Cursos de Arte e Cultura” 
e mais de 1.450 voltadas para a 
“Escola de Esportes”, consideran-
do as oito unidades de realização.

inscrições
As inscrições devem ser feitas pelo candidato na unidade de 

interesse. O quadro de vagas para os “Cursos de Arte e Cultura” 
estão disponíveis em cursos.sescmg.com.br, além de informações 
sobre documentação, pré-requisitos e editais. Para a Escola de 
Esportes, as vagas, documentação e demais informações podem 
ser acessadas no site do Sesc (sescmg.com.br). As modalidades 
oferecidas serão: natação, futsal, vôlei e iniciação esportiva.

Se
sc

https://cursos.sescmg.com.br/


SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
25 de janeiro a 1º de fevereiro de 2020

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

nat macedo

diretor de tecnologiA e Produtos dA Access
marina.damasio@intelligenzia.com.br

cArlos AlBerto FerrAiuolo Jr
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Sistema eficiente de
governança da informação

34% dos brasileiros nunca
foram ao oftalmologista

Estima-se que 80% das causas de deficiência visual podem ser preveníveis e curáveis

A saúde ocular do brasileiro 
não anda em dia. É o que mostra 
uma pesquisa do Ibope que aponta 
que 34% da população nunca foi 
a um oftalmologista. Os dados 
relacionados aos cuidados com 
os olhos surpreendem: 1 milhão 
e meio de pessoas apresentam 
cegueira, 50 milhões sofrem algum 
tipo de distúrbio de visão, segundo 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Estima-se ainda que 80% de 
todas as causas de deficiência visual 
podem ser preveníveis ou curáveis.

Para o oftalmologista e diretor 
do Instituto de Olhos Minas Gerais 
(IOMG), Leonardo Gontijo, o alto 
índice de pessoas que nunca foram 
a uma consulta ocular se deve ao 
fato do país não conseguir suprir a 
população com um sistema de qua-
lidade. “Não é surpresa que tanta 
gente fique desassistida, inclusive 
há os que ignoram a importância 
de um exame periódico, fruto de 
uma educação básica inadequada”.

Para ele, o índice de problemas 
oculares que poderiam ser evitados, 
80%, é muito alto. “Muitas pessoas 
sequer têm a noção da importância 
de qualquer exame periódico. No 

entanto, é triste saber que, apesar 
da consciência, muitos não alcan-
çam uma plena avaliação devido a 
inúmeras dificuldades encontradas”.

Gontijo indica que a visita ao oftal-
mologista deve ser feita anualmente 
ou, pelo menos uma vez, a cada 2 
anos quando não houver queixas. 
“Os principais exames a serem fei-
tos são: refração, pressão ocular 
e fundoscopia. Se houver alguma 
suspeita, outras avaliações podem ser 
solicitadas. Além de prevenir, detectar 
precocemente doenças curáveis, 
tratar e evitar a progressão de outras 
que não têm cura, mas controle. Com 
a saúde ocular em dia, o paciente tem 
mais qualidade de vida, bem-estar e 
evita uma série de transtornos em 
sua rotina”.

 

Boa visão

Para contribuir com a mudança 
desses índices, uma equipe de 14 
oftalmologistas, comandada por 
Gontijo, fazem parte do programa 
“Boa Visão”. “O projeto foi criado 
para atender uma parcela da popu-
lação que nunca foi ou não teve a 
oportunidade de se consultar com 
esse médico, seja por falta de conhe-
cimento ou questões financeiras. O 
objetivo é oferecer consultas com a 

mesma qualidade de atendimento 
que o IOMG oferece”, explica Tiago 
Matias, gerente administrativo do 
instituto.

Desempregados, quem par-
ticipa de algum programa social, 
como o “Bolsa Família” e “Bolsa 
Escola”, e trabalhadores com renda 
familiar de até 3 salários mínimos 
podem aderir ao “Boa Visão”. 
“O paciente cadastrado poderá 
realizar consultas com os oftalmo-
logistas para atendimento eletivo 
e urgências, com direito a retorno 
dentro do prazo de 15 dias, pagan-
do o valor de R$ 65,00 pela consul-
ta. Além disso, eles terão descontos 
em exames complementares caso 
seja recomendado”.

Matias elucida que a ideia 
tem impactado na qualidade de 
vida e bem-estar das pessoas que 
não têm acesso a planos de saúde 
e que esperam por atendimento 
nas filas do SUS. “A prevenção é o 
melhor tratamento para inúmeras 
doenças que estamos propensos 
a ter. Por meio desse programa, a 
população ganha a oportunidade 
de conhecimento do seu estado 
de saúde ocular, podendo tratar 
qualquer doença que seja diagnos-
ticada ou de enxergar melhor com 
o uso de óculos”.

Foi pela acessibilidade que a 
aposentada Olívia Campos, 68, pro-
curou o programa. “Fiquei sabendo 
do ‘Boa Visão’ por um amigo. Antes, 
não tinha como ir de forma periódica 
porque as consultas são caras e 
acabava deixando para depois. Estou 
satisfeita em ser atendida por um 
programa que faz bem para muitas 
pessoas que, antes, se acostumavam 
com a visão ruim por não consegui-
rem ir até o médico”, conclui.

Faça parte
Para se inscrever no programa, os interessados devem se 

dirigir à clínica IOMG Unidade Barreiro, apresentar documento 
original de identidade com foto (RG ou CNH), comprovante de 
endereço e de renda. O cadastro é gratuito e válido apenas para 
residentes de MG. Pode-se ainda ser incluídos dependentes, 
desde que apresente o documento original de identidade com 
foto e CPF.

Programa em Bh
torna consultas mais
acessíveis à população
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No Brasil, temos dois gran-
des desafios que exigem das 
organizações de saúde a im-
plementação de um eficiente 
sistema de governança da infor-
mação: a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), prevista para 
entrar em vigor em agosto de 
2020, que estabelece regras 
sobre a coleta, o tratamento, 
o armazenamento e o compar-
tilhamento de dados pessoais 
gerenciados pelas organizações; 
e a Lei do Prontuário Eletrônico, 
que dispõe sobre a digitalização 
e a utilização de sistemas in-
formatizados para a guarda, o 
armazenamento e o manuseio 
de prontuário de paciente, pu-
blicada em dezembro de 2018. 

A má notícia para os res-
ponsáveis pelas políticas de 
governança da informação é 
que registros médicos são um 
dos alvos preferidos dos hackers. 
E violações e uso indevido de 
dados podem levar a roubo de 
identidade e processos caros.

Quando pensamos no ciclo de 
vida dos dados pessoais sensíveis 
na saúde, devemos lembrar que 
há todo um ecossistema interliga-
do, que vai da clínica médica ao 
hospital, passa pelo laboratório, a 
farmácia, o próprio paciente e os 
agentes de saúde, bem como toda 
a esfera pública - como o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Ou seja, 
alcança desde o registro de um sim-
ples cadastro em um consultório até 
a entrada em um Pronto Socorro de 
um hospital (público ou privado) e 
os dados ficam armazenados em 
cada uma dessas etapas. 

Por isso, é preciso controlar 
quem tem acesso a esses dados 
confidenciais, com sistemas de 
gestão documental que integrem 
senhas e regras de permissão 
que garantam que as políticas de 
governança da informação sejam 
observadas em todo o seu ciclo de 
vida. O objetivo é que ferramen-
tas integradas permitam estar 
sempre à frente dos requisitos de 
conformidade, o que significa que 

os documentos estejam sempre 
prontos para auditorias.

O treinamento deve ser um 
esforço contínuo para educar 
funcionários sobre políticas, ame-
aças atuais e como lidar com 
elas. E como os colaboradores 
são citados como o elo mais fraco 
na segurança digital, devem ser 
tratados como qualquer outro 
ponto de vulnerabilidade na em-
presa, com instruções claras sobre 
as ameaças de segurança que 
podem vir a enfrentar, e também, 
as consequências caso não sigam 
as práticas de um sistema eficiente 
de governança da informação. 
Na verdade, tudo é uma questão 
de alinhar pessoas, processos e 
tecnologia para a implementação 
de soluções de gestão documental 
que garantam a segurança digital 
das informações em todo o seu 
ciclo de vida, com customização e 
aplicação de regras de conformida-
de e de temporalidade. Para fugir 
das multas e sanções previstas pela 
LGPD, todo cuidado é pouco.
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71% dos trabalhadores dizem que o tempo
de deslocamento impacta na produtividade

P ara os trabalhadores brasileiros, os centros 
das grandes cidades parecem estar, cada 
vez, mais distantes de suas casas e isso 
está interferindo na produtividade durante 
o expediente. É o que aponta a pesquisa 

Alelo Hábitos do Trabalho, realizada pelo Instituto 
Ipsos, nas 12 maiores regiões metropolitanas do país. 
Segundo o estudo, 71% dos entrevistados afirmam 
que o tempo gasto até o trabalho tem impacto direto 
no rendimento. 

André Turquetto, diretor de Marketing e Produtos 
da Alelo, diz que é comum que os colaboradores que 
moram mais longe ou que demoram mais no trajeto 
da casa para o trabalho já cheguem mais cansados, 
especialmente os que usam transporte público, sendo 
que alguns utilizam mais de um. “Com isso, as pesso-
as acabam tendo menos disposição no trabalho, na 
hora em que deveriam ter mais energia para produzir. 
Inclusive, em uma outra pesquisa que realizamos em 
2017 (Pesquisa Mobilidade Alelo, em parceria com o 
Conecta) foi apontado que 67% das pessoas preferiam 
ganhar um salário menor se conseguissem um traba-
lho perto de casa”. O principal meio de deslocamento dos trabalha-

dores ainda é o transporte público (49%), que inclui 
ônibus, metrô e trem. A utilização de carros e motos 
próprios aparece em segundo lugar (37% dos pesquisa-
dos) e o uso de aplicativos de mobilidade, como Uber, 
99, Cabify, entre outros, está cada vez mais popular e 
foi a escolha de 16% dos empregados.

Outra alternativa foi o deslocamento feito por bicicletas 
e patinetes próprias, realizado por 5% dos entrevistados. 
Outros 3% utilizam as mesmas opções de micromobilidade 
só que por aplicativos de compartilhamento.

 Turquetto reitera que a pesquisa oferece informa-
ções para compreender a realidade dos trabalhadores 
nesse ambiente de transformações aceleradas na 
economia. “Um exemplo disso são as novas tecnolo-
gias de mobilidade que já fazem parte do dia a dia de 
muitas pessoas. Outro ponto importante é que a maior 
parte dos entrevistados expressou a percepção de que 
a qualidade e o tempo do deslocamento impactam na 

produtividade. As empresas precisam estar atentas a 
fatores como esse”.

Ainda de acordo com a pesquisa, a região metro-
politana de Belo Horizonte ficou em terceiro no ranking 
das que mais sentem o impacto do deslocamento na 
produtividade do trabalho, atrás de São Paulo e Rio de 
Janeiro. Como alternativa a essa realidade, o diretor de 
marketing aponta que a empresa pode pensar em me-
canismos para deixar o colaborador mais estimulado. 

“Por exemplo, aqui praticamos algumas iniciativas 
como o anywhere office, em que, pelo menos uma 
vez na semana, os colaboradores podem trabalhar 
de qualquer lugar. Com a dificuldade de locomoção 
nas grandes cidades, esse benefício é bem recebido 
por todos. Além disso, às sextas-feiras o expediente na 
empresa acaba mais cedo, para que eles possam fugir 
do trânsito e voltar mais tranquilos para casa ou para 
seus compromissos. Outra ação é o projeto interno de 
gestão de carros compartilhados, implementado por 

meio de uma plataforma corporativa 100% digital. O 
objetivo é oferecer mais uma opção de mobilidade 
para facilitar a locomoção. Mas, cabe a cada empresa 
se adaptar à nova realidade e oferecer iniciativas que 
possam contribuir mais com o bem-estar”.

Para finalizar, Turquetto destaca que hoje, depen-
dendo da atividade desempenhada, já é possível tra-
balhar home office, porém isso exige alguns cuidados. 
“As novas tecnologias ajudam muito nesse sentido. Essa 
mesma pesquisa apontou que trabalhar em casa ou em 
qualquer outro lugar que não seja a própria empresa é 
a opção dos sonhos para 49% das pessoas empregadas. 
No entanto, para oferecer essa modalidade, a empresa 
precisa estruturar bem esse projeto”, finaliza. 

sem trânsito 

A jornalista Isabela Malta trabalha, há 2 anos, em 
uma agência de publicidade na qual 90% do trabalho 
é desempenhado em home office. Para ela, a principal 
vantagem dessa modalidade é não ter trânsito. “Tenho 
que estar disponível das 8h às 18h para as atividades 
da empresa e acordo às 7h40”.

Isabela relata que passou por um treinamento 
antes. “As pessoas acham que trabalhar em casa é 
sinônimo de fazer menos coisas, mas isso não tem 
nada a ver. As minhas demandas são iguais às de 
quem trabalha presencialmente e precisamos ter foco 
para não dispersar”, finaliza.

67% das pessoas
preferiam ganhar

um salário menor se
conseguissem um

trabalho perto de casa

Trabalhar em casa ou
em qualquer outro lugar
que não seja a própria

empresa é a opção
dos sonhos para 49%

das pessoas empregadas
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Belo Horizonte se trans-
forma na capital nacional de 
hambúrguer artesanal. A partir 
do próximo 30 de janeiro, o Ex-
pominas recebe o maior evento 
de hamburguerias artesanais já 
realizado na cidade. Cerca de 
50 mil pessoas são esperadas 
durante as duas semanas do 
festival, que irá “esquentar a 
chapa” das maiores e mais 
conceituadas hamburguerias e 
aguçar o paladar dos amantes 
desse tipo sanduíche, que nun-
ca esteve tão na moda quanto 
agora: o consumo do prato no 
Brasil cresceu 575% entre 1994 
e 2014, segundo dados do 
Instituto de Gastronomia (IGA).

No Expominas serão mais 
de 9 mil m2 destinados a mui-
tas atrações e uma progra-
mação extensa para toda a 
família. Algumas vão explorar 
o imenso potencial pré-carna-
valesco de BH, com a apresen-
tação de shows de bandas e 
blocos carnavalescos. Haverá 
ainda um amplo espaço para 
os fãs de fantasias Geeks (de 
personagens de séries, dese-
nhos, quadrinhos ou filmes), 
área de games, com novida-
des, palestras e exposição de 
tecnologias, como máquinas 
de realidade virtual, campeo-
nato, concursos, etc. 

O festival ainda vai contar 
com uma feira de produtos 
variados, relacionados com 
segmento, festival de cervejas 
Premium, palestras e oficinas 
para quem procura entender 
mais sobre esse promissor mer-
cado. Haverá espaço exclusivo 
para as crianças, com brin-
quedos gigantes e um parque 
de diversões, com atrações só 
para elas.

expominas recebe Festival
de hamburgueria Artesanal

Programação pré-Carnaval, área Geek de personagens e espaço de
games compõem um mix variado de atrações para toda a família
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melhor hambúrguer de mg 
Um concurso exclusivo irá revelar o melhor hambúrguer artesanal de 

Minas Gerais com jurado técnico e artístico, nos moldes dos programas de 
gastronomia de TV. 

serviço
Burguer Festival Bh 2020

data: 30 e 31 de janeiro, 1º, 2, 6, 7, 8 e 9 de fevereiro 

horários: quintas e sextas: das 16h às 22h,
sábados e domingos, das 12h às 22h.

local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200

Bairro Gameleira - Belo Horizonte

ingressos: R$ 15,00 

site do sympla: www.sympla.com.br

mais informações: www.burguerfestival.com.br

http://www.sympla.com.br
http://www.burguerfestival.com.br
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Uberlândia executa maior pacote de
obras de mobilidade da história da cidade

Atualmente, há nove intervenções já iniciadas nos setores Sul, Leste e Oeste da cidade

Nos próximos meses, motoristas e usu-
ários do transporte coletivo encon-
trarão uma cidade com mais fluidez 
e agilidade no trânsito. Tal avanço 

será possível graças ao Programa Uberlândia 
Integrada II, anunciado pelo prefeito Odelmo 
Leão (PP) em novembro de 2018, que consiste 
no maior pacote de obras viárias da história do 
município. Com um investimento de mais de R$ 
140 milhões, fruto do Financiamento à Infraes-
trutura e ao Saneamento (Finisa), a iniciativa 
é viabilizada junto à Caixa Econômica Federal.

Atualmente, são nove obras já iniciadas nos 
setores Sul, Leste e Oeste. “Estamos trabalhan-
do duro para finalizar todas as intervenções e, 
assim, atender às necessidades do nosso povo. 
Uberlândia cresceu muito nos últimos anos e 
a mobilidade urbana precisa acompanhar a 
evolução da cidade”, destacou o prefeito. 

 

Prolongamento 
da rua das Papoulas 

Com 98% de conclusão, o prolongamento 
da Rua das Papoulas até a Rua dos Jasmins, 
no bairro Cidade Jardim, está em fase de aca-
bamento.  A intervenção possibilita um acesso 
direto até a MGC-455 e facilitará o acesso entre 
os setores Sul e Oeste.

duplicação da 
Ponte cícero de naves de ávila

Com um fluxo diário de até 25 mil veículos, 
a Ponte Cícero Naves de Ávila já não conseguia 
comportar o volume de automóveis. Atualmen-
te, as obras estão com cerca de 90% de con-

clusão, faltando apenas a instalação do guarda 
rodas e a pavimentação. Além da duplicação 
da ponte, será feito também o prolongamen-
to de parte da Avenida dos Vinhedos e de uma 
outra parte da Rua das Papoulas.

Prolongamento e construção 
de ponte na rua da carioca 

Para facilitar o acesso ao setor universitário 
e ao Polo Tecnológico Sul, a administração 
municipal está executando a construção da 
ponte da Rua da Carioca e o prolongamento 
de um trecho da via. Com 75% de conclusão, 
a intervenção irá também reduzir o tráfego da 
Avenida Nicomedes Alves dos Santos, uma das 
mais importantes da cidade.  

construção de ponte na 
Avenida oscarina cunha chaves 

Com mais de 70% de conclusão, a ponte 
fará a interligação entre a Avenida Oscarina 
Cunha Chaves até a Rua dos Sabiás, no bairro 
Cidade Jardim, passando sobre o Rio Uberabi-
nha. Depois de concluída, a expectativa é que 
a intervenção beneficie mais de 16 mil veículos 
por dia e 1,2 mil usuários do transporte coletivo.

construção do terminal dona zulmira

O sétimo terminal da cidade contará com 
5,3 mil m², sendo 3 mil m² de área construída 
e beneficiará especialmente os moradores dos 
bairros Taiaman, Jardim Patrícia, Tocantins, 
Guarani e Dona Zulmira. O equipamento está 
localizado na Avenida Aspirante Mega, no cru-

zamento com a Avenida José Fonseca e Silva, 
no bairro Dona Zulmira. Com 75% das obras 
concluídas, depois de pronto a expectativa é 
que mais de 60 mil pessoas sejam beneficiadas.

construção da ponte 
na Avenida dos mognos

A ponte da Avenida dos Mognos sobre o Rio 
Uberabinha será um importante elo entre os 
setores Oeste e Central de Uberlândia, criando 
novas possibilidades de rotas para os motoris-
tas e para o transporte público. A intervenção 
também dará apoio à Avenida Getúlio Vargas 
e oferecerá uma ligação direta às avenidas 
Rondon Pacheco, Marcos de Freitas Costa e 
bairros da região Central, como Daniel Fonseca 
e Martins. Com cerca de 30% de conclusão, a 
estimativa é de que 15 mil veículos possam 
trafegar pela região diariamente.   

 construção de viaduto 
na rua conrado de Brito 

Localizado no bairro Custódio Pereira, o 
viaduto favorecerá linhas do transporte pú-
blico atendendo cerca de 5 mil passageiros e 
20 mil veículos por dia. Os trabalhos estão na 
fase inicial, como, por exemplo, a montagem 
do canteiro e a adequação do terreno para a 
construção das vigas do viaduto.

 

construção da trincheira 
no trevo ivo Alves Pereira 

A última obra a ser iniciada é uma das mais 
aguardadas pelos moradores do município. 

Iniciada em dezembro do ano passado, a cons-
trução da trincheira no trevo Ivo Alves Pereira, 
também conhecido como Trevo do Topas, está 
avançando. A intervenção, executada no en-
contro dos bairros Cidade Jardim e Planalto, é 
ponto de acesso a mais de 15 bairros da região 
Oeste e conta com um fluxo diário de mais 50 
mil veículos.

execução de recapeamento 
em todas as regiões da cidade 

Desde 2018, a administração municipal 
tem se esforçado para recuperar o pavimento 

de toda a cidade. De lá pra cá, são mais de 180 
km de vias recapeadas e a estimativa é que 
o trabalho seja executado em 300 km. Para 
selecionar os pontos, a prefeitura levou em 
consideração critérios como volume de tráfego, 
presença de transporte coletivo e estado de 
degradação da via.

obra de duplicação
da Ponte cícero
naves de ávila
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Se Gusttavo Lima fosse des-
crever o Pedro Leopoldo Ro-
deio Show do ano passado, 

provavelmente, ele diria que “foi 
bonito foi, foi intenso foi”, assim 
como canta em sua música. 

No ano passado, o momento 
contou com mais de 100 mil pes-
soas em seus 4 dias de duração 
e impactou positivamente na 
economia da cidade: os hotéis 
ficaram com 100% dos quartos 
reservados e os bares tiveram 
um aumento de até 15% na 
clientela. Para este ano, a orga-
nização já começou as vendas 
dos ingressos antecipados e 
“no escuro”, que é quando as 
entradas são comercializadas 
sem que os compradores saibam 
quais artistas irão se apresentar. 

Gilberto Viana, um dos or-
ganizadores do evento, explica 
que a antecipação da compra é 
vantajosa para os consumidores. 
“Além de já garantir a presença, 
quem adquirir o passaporte 
promocional economiza e tem a 

opção de dividir em até 10 vezes. 
Esse parcelamento poderá ser 
feito no site até o dia 03 de fe-
vereiro ou nos pontos de vendas. 
No ato da compra será gerado 
um voucher. O mesmo valerá 
para as 4 noites do rodeio”.

Adquirindo as vendas “no 
escuro”, os fãs não sabem 
quem se apresentará. Mas, 
os artistas mais aguardados, 
segundo a organização, são 
Gusttavo Lima e Marília Men-
donça. “O Pedro Leopoldo 
Rodeio Show sempre esteve 
antenado nos artistas mais re-
quisitados pelo público. Nossa 
equipe fica atenta durante todo 
o ano e, em agosto de 2019, 
disponibilizamos uma enquete 
no site oficial do evento e, até 
o momento, eles são os que 
encabeçam a lista”.

Os dois artistas também são 
os que a gerente administrativa 
Roberta Peixoto mais aguarda. 
Há 13 anos, ela é presença fiel 
no rodeio. “Cresci tendo contato 
com a música sertaneja, ouço 
diariamente, frequento shows, 
e tento me manter atualizada”.

relevância

Viana explica que o evento é 
importante para o estado. “Vem 
gente do país todo e projeta 
Pedro Leopoldo e Minas Gerais 
nacionalmente, além disso, a 
festa gera empregos diretos e 
indiretos e movimenta vários 
setores da cidade”.

Ele acrescenta ainda que o 
Pedro Leopoldo Rodeio Show se 
tornou um evento reconhecido 
pela qualidade das atrações 
musicais, megaestrutura e espe-
táculo que as disputas de rodeio 
proporcionam ao público.

onde comprar?

As vendas on-line já estão 
disponíveis pelo site plrs.com.
br. E o ingresso físico pode ser 
adquirido na loja do rodeio, em 
Pedro Leopoldo ou nas lojas 
Eliana, de Matozinhos e Lagoa 
Santa, ou ainda na Central dos 
Eventos da Savassi, Shopping 
Cidade ou Shopping Estação. A 
abertura das vendas nos pontos 
de vendas físicos está prevista 
para início de fevereiro.

Pedro leopoldo rodeio show
começa vendas “no escuro”

Fãs esperam que Gusttavo Lima e Marília Mendonça se apresentem no evento
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no ano passado, rodeio atraiu mais de 100 mil espectadores

Alunas do CPC são aprovadas
na UFJF em primeiro lugar

Aos 17 anos, Larissa Souza já 
conseguiu concretizar o sonho de 
ser aprovada em uma universidade 
pública e gratuita. E para coroar 
todo o esforço, é a primeira coloca-
da nas provas de seleção ao curso 
de Enfermagem na Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
Larissa se matriculou em 2018 no 
Curso Preparatório para Concursos 
(CPC) da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF), numa decisão que ela con-
sidera como o principal passo na 
sua trajetória para aprovação: “O 
CPC foi muito importante na minha 
formação, porque seria difícil arcar 
com as mensalidades de outros 
cursinhos. Lá, obtive base e tive 
contato com professores atencio-
sos, além do ensino de qualidade, 
que oferece materiais didáticos, 
exercícios, simulados, oficinas de 
redação e plantão tira-dúvidas”. 

Ver seu nome dentre os aprova-
dos foi emoção que Larissa garante 
jamais esquecer: “Ainda mais no 
curso que sonhei. A paixão pela 
área vem desde o ensino médio, 
quando tive oportunidade de fazer 
curso de primeiros socorros, e agora 
é real. Sou uma futura enfermeira”.

Este é o segundo registro este 
ano de alunas do CPC colocadas 
em primeiro lugar nos exames 
seletivos para a UFJF. Além de 
Larissa, Mariana Vieira de Paula 
obteve a mesma colocação para 
o curso de Medicina Veterinária. 
A estudante começou sua prepa-
ração para realizar seu sonho de 
ser médica veterinária em 2017, no 
CPC. Hoje, aos 18 anos, a primeira 
dos quatro irmãos a entrar em uma 
faculdade, comemora sua aprova-
ção em primeiro lugar no curso de 
Medicina Veterinária na UFJF.

Segundo Mariana, o sonho 
parecia distante durante muito 
tempo, devido à falta de condições 
financeiras e, quando conheceu o 
CPC, o medo deu lugar à esperan-
ça. “A equipe foi muito atenciosa e 
proporcionou suporte para que eu 
pudesse estudar e me dedicar, não 
só durante as aulas, mas também 
em casa. Nesses últimos tempos, 
eu me dediquei exclusivamente 
aos estudos, ia para o colégio na 
parte da manhã e para o cursinho 
à tarde. Foram momentos árduos, 
mas hoje vejo que valeu a pena 
todo esforço”.

O prefeito Antônio Almas 
(PSDB) comemorou essas vitórias 
como sendo resultado de um tra-
balho que visa o bem de todos: 
“O CPC é um dos exemplos de 
política pública que independe de 
prefeitos, partidos ou ideologias. 
Esse trabalho está acima dos 
interesses pessoais ou governa-
mentais”. 

Segundo ele, o CPC existe e é 
vitorioso porque concede a todos 
os estudantes de baixa renda a 
possibilidade de participarem 
de concursos e vestibulares em 
igualdade de condições. “Tudo 
isso graças ao trabalho e dedica-
ção de seus diretores, professores 
e servidores, que dão tudo de si 
para o bem-estar, a formação e 
o sucesso dos alunos, de todos 
os alunos. E também graças aos 
estudantes que frequentam suas 
aulas, adquirindo consciência de 
sua importância na sociedade, 
independente de classe social, 
aprendendo também que, estu-
dando, conhecendo e entenden-
do, vão gerar um grande futuro 
para si mesmos e suas famílias, 
servindo de exemplo para tantas 
outras pessoas na mesma situa-
ção. Como é o caso da Larissa e 
da Mariana, e de tantos outros 
que também passaram pelo 
CPC e tiveram sucesso em seus 
objetivos”.

inscrições 

As inscrições para o CPC 
neste ano serão realizadas 
entre 3 e 7 de fevereiro. Os 
cadastros devem ser reali-
zados das 8 horas às 11h30 
ou das 14 horas às 17h30, 
na sede do curso, na Rua 
Marechal Deodoro, 230, 
terceiro andar. Quem é ca-
dastrado no Bolsa Família 
ou no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) tem direi-
to a isenção da taxa. Não há 
mensalidade.

Antônio Almas: “o cPc é um dos exemplos de política
pública que independe de prefeitos, partidos ou ideologias”
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/01/20/prefeitura-anuncia-licitacao-de-lotes-do-polo-tecnologico-sul/
http://plrs.com.br/
http://plrs.com.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

PortABilidAde de energiA elétricA

setor BrAille de mg comPletA 55 Anos

turismo cresceu em 2019

A possibilidade dos consumi-
dores brasileiros escolherem a dis-
tribuidora de energia começa a 
movimentar o mercado. A chamada 
portabilidade da conta de luz vai 
permitir que milhares de pessoas pas-
sem a economizar. Para isso, está tra-
mitando no Senado Federal o Projeto 
de Lei 232/2016, que altera o modelo 

comercial de energia elétrica com a 
intenção de, progressivamente, per-
mitir que os pequenos consumidores 
façam parte do mercado livre, hoje 
restrito a grandes consumidores de 
energia. A ideia é que, em longo pra-
zo, ocorra no setor elétrico o mesmo 
que aconteceu com a telefonia. No 
caso dos consumidores residenciais, 

por exemplo, a relação com as distri-
buidoras será mantida apenas para 
o serviço de distribuição, e haverá 
liberdade para a compra de energia 
da geradora. O projeto estimula a 
concorrência no setor elétrico brasi-
leiro e, em consequência, beneficia 
os consumidores. 

Fonte: Agência Senado

O Setor Braille da Biblioteca 
Pública do Estado de Minas Gerais, 
espaço criado para promover a aces-
sibilidade sociocultural de pessoas 
com deficiência visual, completa 
55 anos agora em janeiro como 
referência nacional no segmento. 
Fundado em janeiro de 1965, tem 
funcionamento ininterrupto desde 

então e contempla o público com 
um acervo que inclui livros acessíveis 
em Braille, áudio livros, equipamen-
tos adaptados e atividades de incen-
tivo à leitura. Aproximadamente 
mil pessoas com deficiência visual 
frequentam o espaço todo mês. 
Por meio do edital de acessibilidade 
lançado pelo antigo Minc, em 2014, 

o Setor Braille recebeu capacitações, 
acervos e equipamentos assistivos 
para se tornar referência em aces-
sibilidade e inclusão, multiplicando 
o modelo para as demais bibliote-
cas públicas do estado. O mineiro 
tem mais é que se orgulhar dessa 
referência nacional na área de defi-
ciência visual.

O índice de atividades turís-
ticas no Brasil apresentou um 
crescimento de 2,6% em relação 
ao mesmo período de 2018. O re-
sultado foi divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os setores de locação de 

automóveis, de hotéis e serviços 
de catering, buffet e outros negó-
cios de comida preparada foram 
os principais impulsionadores do 
índice no período. Regionalmente, 
9 das 12 unidades da federação 
investigadas também registraram 

crescimento de janeiro a novembro 
de 2019, com destaque para o Cea-
rá (5,4%), seguidos por São Paulo 
(5,1%), Minas Gerais (2,5%) e Rio 
de Janeiro (2,3%). Minas também 
teve um crescimento no mês de 
novembro em relação a 2018.

Brasileiros compram cada vez mais pela 
internet. Um estudo divulgado pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) aponta que o número 
de brasileiros que fazem compras pela internet 
quase dobrou nos últimos anos. Entre 2013 e 
2019, a parcela da população que realizou com-
pras on-line subiu de 23% para 42%. Praticidade e 
preço mais baixos são os fatores que mais atraem 
os consumidores para o e-commerce. É sempre 
bom lembrar que todas as pessoas devem ter 
cuidado ao fechar uma compra pela web para 
evitar problemas posteriores. 

uso de celular ao volante aumenta em 400% 
risco de acidentes. Uma das cenas mais comuns 
para quem está acostumado a encarar o trânsito 

diariamente é olhar para os lados e ver motoristas 
utilizando os celulares com a maior naturalidade 
enquanto dirigem. Além de ilegal, o ato é extre-
mamente perigoso. Segundo dados da Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet)), essa 
atitude é a terceira maior causa de mortes no país, 
vitimando cerca de 150 motoristas por dia e 54 
mil anualmente. O Detran informa que qualquer 
que seja a motivação, o uso do celular deveria 
ser evitado, pois aumenta em cerca de 400% as 
chances do motorista se envolver em acidentes. 
Para se ter uma ideia da gravidade da questão, 
esse percentual elevado é comparável ao perigo 
de dirigir sob o efeito de álcool. O uso do celular ao 
volante é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), que estabelece a infração como gravíssima.
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uberlândia anuncia licitação de
lotes do Polo tecnológico sul

Prefeitura de Montes Claros avança na
construção da Avenida Vicente Guimarães

Empreendimentos de base 
tecnológica poderão contar em 
breve com um espaço específico 
para a condução de seus negócios 
em Uberlândia. O prefeito Odelmo 
Leão (PP) anunciou a publicação do 
edital de licitação, na modalidade 
concorrência pública, para venda de 
15 dos 32 lotes do Polo Tecnológico 
Sul, no bairro Gávea. Com a comer-
cialização dos imóveis, a prefeitura 
estima arrecadar, pelo menos, cerca 
de R$ 7,5 milhões em até 3 anos. 

O edital foi assinado pela se-
cretária de Administração, Marly 
Melazo, e o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Inovação 
e Turismo, Raphael Leles. Segundo 
o documento, o prazo do processo 
licitatório começou a contar a par-
tir do dia 24, possibilitando que, 
durante 40 dias, os interessados 
façam visitas técnicas programadas 
à área. A abertura dos envelopes 
da licitação está prevista para o 
dia 3 de março, às 13h, na Sala 
de Licitações da Diretoria de Com-
pras, da Secretaria Municipal de 
Administração, próximo ao Centro 
Administrativo Municipal.

“Temos trabalhado continua-
mente para manter fortalecida a 
economia de nossa cidade e o Polo 
Tecnológico Sul é a concretização 
de uma parte importante desse 

nosso compromisso. É o primeiro 
loteamento empresarial público do 
município e, portanto, vai ser um 
incentivo a mais para investimentos 
inovadores que possam nos ajudar 
no desenvolvimento de Uberlândia. 
Em outubro, assinei a ordem de ser-
viço para as obras de infraestrutura 
e em breve o polo estará pronto 
para ser entregue aos vencedores da 
licitação dos lotes”, disse o prefeito.

o polo

O Polo Tecnológico Sul foi 
formalizado junto com o progra-
ma “Inova Uberlândia”, cuja lei 
de apoio às empresas de base 
tecnológica foi sancionada em 
2017 e passou por adequações 
em junho do ano passado. O pro-
jeto é conduzido pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Turismo 
(Sedeit) e compreende uma área 
de 152 mil metros quadrados (m²) 
localizada no prolongamento da 
rua da Carioca.

“O polo está dentro da política 
municipal de estímulo à economia, 
o Invista, e, à exemplo do progra-
ma no qual está inserido, o ‘Inova 
Uberlândia’, não se resume a um 
espaço.  Temos legislação e ado-
tamos medidas concretas, como 

a redução do ISS de 3% para 2% 
para o segmento, o que colocou 
nossa cidade em nível competitivo 
nacionalmente. Uberlândia tem 
pressa e o nosso papel é criar meios 
para que os avanços continuem 
acontecendo”, destacou Leles. 

incentivo ao empreendedor

Conforme o edital, cada candi-
dato terá direito a concorrer a todos 
os lotes, mas poderá adquirir ape-
nas um. O critério para a compra 
do imóvel é o de maior oferta e, 
para participar do processo licitató-
rio, é preciso apresentar um caução 
equivalente a 5% do valor mínimo 
definido em edital para a área 
de interesse. O documento ainda 
destaca, atendendo à Lei Comple-
mentar Federal 123/2006 e suas 
alterações, que dois dos lotes serão 
exclusivos para concorrência entre 
micro e pequenas empresas (MPE).

O edital da primeira etapa de 
licitação de lotes do Polo Tecnológi-
co Sul prevê incentivos fiscais para 
os compradores mediante encar-
gos. Um dos benefícios concedidos 
pela Prefeitura de Uberlândia é 
o desconto de 40% sobre o valor 
utilizado como referência para o 
preço de negociação do imóvel. Por 
sua vez, o investimento feito pelo 
comprador na construção dentro 
de sua terá que ser, ao menos, 
equivalente ao valor subsidiado.

As empresas vencedoras da li-
citação ainda terão isenção do Im-
posto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) e, pelo prazo de 120 
meses a partir da construção, do 
Imposto Predial e Territorial Urba-
no (IPTU), mediante contraparti-
das. O pagamento pelo terreno 
poderá ser dividido em até 36 
parcelas, mas quem pagar à vista 
obterá 10% de desconto, desde que 
o valor resultante não seja inferior 
ao mínimo usado de referência no 
processo.
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As obras de construção da Ave-
nida Vicente Guimarães continuam 
em ritmo intenso. A empreiteira 
contratada pela prefeitura via 
licitação já construiu a base de 
concreto em mais de 400 metros 
do canal. A armação de ferro, que 

dará sustentação às paredes do 
canal, também já foi instalada 
em uma boa parte do trecho. São 
essas paredes que vão garantir 
a estabilidade da nova avenida, 
dando segurança aos condutores 
e pedestres que por lá passarem.

A empreiteira criou uma nova 
frente de trabalho na semana pas-
sada. Enquanto máquinas e traba-
lhadores limpam o canal próximo ao 
antigo prédio do Detran, outra equipe 
trabalha na construção da base de 
concreto nas proximidades do cruza-
mento da via com a Rua Raul Correa. 

O novo canal irá suportar 
grandes precipitações pluviomé-
tricas sem alagar a avenida, que 
será contemplada com novas 
pistas, sinalização e ciclofaixas.

Em ritmo intenso seguem tam-
bém as obras de construção das 
avenidas Doutor Avilmar Gonçalves 
Oliveira (Córrego Bicano) e Manoel 
Caribé Filho (Córrego Vargem Gran-
de), ambas na região sul da cidade. 
As duas avenidas serão interligadas 
com a Vicente Guimarães para faci-
litar o acesso ao Anel Rodoviário Sul.
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A União Educacional do Vale do Aço S.A. (Uni-
vaço) que oferece o curso de medicina em Ipatinga 
tem novo diretor. O professor Vinícius Lana Ferreira 
tomou posse no cargo de diretor-geral, em substi-
tuição a Gesilda de Sales Bicalho Silva, que dirigiu 
a unidade nos últimos 15 anos.
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http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/noticia/21155/_inova_uberlandia__e_atualizado_e_polo_tecnologico_avanca.html
http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/noticia/20513/prefeitura_assina_ordem_de_servico_para_inicios_das_obras_do_uberlandia_integrada_ii.html
http://www.uberlandia.mg.gov.br/2014/noticia/20513/prefeitura_assina_ordem_de_servico_para_inicios_das_obras_do_uberlandia_integrada_ii.html
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Estamos sempre lendo 
nos jornais, redes sociais 
e revistas, assistindo nas 

emissoras de televisão e ouvindo 
no rádio que os atletas ganham 
muito, principalmente os jogado-
res de futebol. Salários de R$ 50 
mi, 70, 100, 200, 500 e até R$ 
1 milhão isso por mês, além de 
publicidades, uso de chuteiras, 
camisas, propagandas em co-
merciais de TV, rádios, revistas e 
jornais, aí o salário aumenta ain-
da mais. Sabemos que não são 
todos, pois tem milhares de jo-
gadores recebem 1 ou 2 salários 
mínimos por mês. Mas os que 
recebem altos salários, investem 
em automóveis importados, em 
sua maioria modelos superes-
portivos para rodar pelas ruas. 
Muitas das vezes, percebemos 
que a grande maioria vive o mo-
mento e se esquece do amanhã: 
95% não estuda o seu futuro, 
pois o atleta de futebol começa 
aos 18 anos e tem o término de 
sua carreia aos 30, 31, 32 anos, e 
não tem um plano B para quanto 
aposentar.

Ouvimos que fulano jogou 
no Brasil e exterior ganhou 
muito dinheiro no esporte 
e perdeu tudo? Na verdade, 
não perdeu tudo, não soube 
investir, não se planejou, é 
necessário a educação finan-
ceira para atletas. Comprou 
carrões, gastou com baladas, 
festinhas, joias, bebidas entre 
outras grandes despesas. Na 
hora que “abriu” o olho per-
deu tudo!

Sabemos que o atleta ga-
nha um alto salário “cedo” e se 
aposenta “cedo” também. É ne-
cessário um bom planejamento 
para finalizar a carreira com a 
situação financeira tranquila 
para partir para outro negócio, 
após parar de correr atrás da 
bola nos campos de futebol. 
Um atleta começa aos 18 anos, 
e não tem maturidade suficien-
te para lidar com altos salários, 
assim aparecem empresários 
para “lidar” com sua carreira, 
parentes para sustentar, filhos, 
mulheres por todos os lados, 
etc.

Isso é perfeitamente aceitá-
vel. Imaturo, cheio de sonhos 
e energia, gasta tudo ou mais 
do que ganha. Hoje, os clubes 
precisam criar setores com 
profissionais gabaritados para 
orientar os atletas e um time 
precisa entender a importân-
cia desse assunto. Palestras e 
orientações, no dia a dia, são 
fundamentais.  

Sugerimos aos clubes visita-
rem as universidades, cursos de 
MBA, fundações educacionais, 
pois os atletas de futebol, de 
vôlei, futsal, ginástica, natação e 
basquete, que contam com atle-
tas de alto nível e recebem bons 
salários, tenham um educador 
financeiro. Ele não terá a senha 
do banco, ele não vai confiscar o 
cartão de crédito, o profissional 
vai fazer a orientação financeira, 
fundamental para que todos 
tenham um futuro melhor. O 
profissional está no mercado 
para direcionar e ensinar como 
o dinheiro vai trabalhar futura-
mente. A vida é bela, mas passa 
rápido, acredite!

Spinning: treino na bicicleta
emagrece e oferece outros benefícios

Praticado em cima de uma bicicleta esta-
cionária, o spinning é uma das atividades 
mais procuradas dentro das academias. 

Isso porque as aulas são animadas ao som de 
música e prometem fazer o praticante suar a 
camisa. A modalidade pode ser praticada por 
pessoas de qualquer faixa etária e traz uma série 
de benefícios para o corpo, principalmente para 
quem deseja se manter em forma.

A educadora física e professora de spinning 
Raquel Aguiar diz que os treinos simulam traje-
tos com variações de força e velocidade. “É uma 
modalidade aeróbica coletiva e possui diversas 
intensidades. Elas podem ser adaptadas de 
acordo com as condições e limite da pessoa. O 
spinning pode ser praticado em qualquer idade, 
mas é importante passar por uma avaliação mé-
dica antes para evitar o risco de sofrer lesões”.

Entre os principais benefícios para o corpo, 
a educadora física cita a alta perda calórica em 
cada aula. “Independentemente da intensi-
dade, o exercício promove o emagrecimento. 
O gasto calórico pode variar entre 500 e 700 
calorias em um treino de 45 minutos. No en-
tanto, também é preciso aliar a atividade a uma 
alimentação saudável”, avalia.

Ainda conforme a professora, o spinning 
ajuda no fortalecimento dos músculos dos 
membros inferiores, da região do quadríceps, 
coxas, glúteos, panturrilhas e até abdômen. 
“Além disso, os exercícios proporcionam a dimi-
nuição da pressão arterial e colesterol, reforça o 
sistema cardiovascular e respiratório e melhora 
a circulação sanguínea”.

mudança de rotina

E foi pensando em todas as vantagens e 
buscando sair do sedentarismo que a mani-
cure Joana Soares decidiu começar a fazer 

aulas de spinning. “Estou praticando há cerca 
de 3 meses e já sinto uma boa diferença, 
tanto no meu condicionamento físico quanto 
nas minhas pernas. A energia das aulas foi o 
que me motivou a continuar. O professor é 
maravilhoso, alto astral e a música também 
ajuda muito”, conta.

Ela diz que começou fazendo duas aulas por 
semana e, hoje, já são quatro vezes. “No início 
foi bem puxado, o corpo doía no dia seguinte, 
mas foi questão de tempo para me acostumar. 
A gente cansa e sua muito, mas não quer parar 
de pedalar. A hora passa rapidinho e é sempre 
uma diversão, ainda mais que a atividade é feita 
em grupo. A gente faz novas amizades, brinca e 
sai da academia com outro ânimo”.

Atenção e cuidados

Para quem está começando a pedalar, 
Raquel diz que o ideal é praticar de duas a três 
vezes por semana. “É sempre bom iniciar com 
aulas menos intensas para que o corpo possa se 
acostumar. O condicionamento vai melhorando 
com o passar do tempo e a frequência pode 
ser diária”.

Fazer o spinning corretamente é fundamen-
tal para evitar dores nas costas e no pescoço. 
“É necessário manter a postura certa durante 
toda a sessão. Também é importante ajustar a 
bicicleta, como altura e distância do banco e 
guidão. Sempre siga todas as orientações do 
professor”, explica a educadora física.

O aquecimento e hidratação nas aulas 
também são indispensáveis. “É bom preparar 
o organismo para a atividade mais intensa. A 
modalidade pode se tornar desconfortável se 
não for feito um aquecimento. Para prevenir a 
desidratação, o ideal é levar uma garrafinha 
de água e beber pelos menos 200 ml a cada 
15 minutos da atividade. Leve uma toalhinha 
para se enxugar, pois o spinning faz suar 
bastante”, conclui.

“O spinning pode ser praticado em
qualquer idade, mas é importante passar

por uma avaliação médica antes”

“No início foi bem puxado, o corpo doía
no dia seguinte, mas foi questão de tempo
para me acostumar. A gente cansa e sua
muito, mas não quer parar de pedalar”

Aulas duram em média
45 minutos e gasto calórico
pode chegar a 700 calorias
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Atletas recebem muito, mas 
será que sabem investir?

Minas reforça equipe
para a temporada 2020

A natação do Minas Tênis Clu-
be sonha alto no ano dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Na busca por 
grandes marcas e pelo lugar mais 
alto do pódio, a equipe minastenis-
ta se reforçou com três atletas para 
a temporada.

O primeiro nome é bem co-
nhecido da torcida mineira. Após 
um ano longe de “casa”, Renata 
Sander, 28 anos, retorna ao clube 
onde se tornou atleta profissional. 

“Cresci no Minas, fui formada 
aqui. Depois de um tempo, senti 
que queria experimentar uma 
coisa diferente, treino e lugares. Foi 
bastante válido, tanto para cresci-
mento pessoal quanto profissional. 
Mas percebi que meu lugar é aqui, 
que esta é a minha família e o meu 
time. Voltei não só por motivos pes-
soais, mas também para contribuir 
com o clube”, afirma.

A atleta já tem seu objetivo 
traçado: dentro de dois meses, 
quer carimbar o passaporte para o 
maior evento esportivo do mundo. 

“Este ano é muito importante, por-
que teremos a seletiva olímpica. 
Então, é foco total para o mês de 
abril, quando teremos a seletiva 
para Tóquio”.

Quem também chega para de-
fender as cores do Minas e lutar por 
uma vaga olímpica é o experiente 
Felipe França, que espera entrar 
em um novo momento da carreira. 

“Acredito bastante no trabalho 
do Sérgio Marques, técnico da 
equipe. Em um passado não tão 
distante tivemos ótimos resul-
tados. Como uma pessoa mais 
madura, tendo 32 anos, um filho, 
uma família, decidi optar pelo 
melhor. Atualmente, o Minas é o 
melhor clube do Brasil, com uma 
estrutura magnífica. Cada vez 
mais percebo que a escolha que 
fiz foi a melhor da minha vida”, 
enfatiza.

O terceiro nome contratado 
pelo Minas é o jovem Kauê da Silva 
Carvalho, 21 anos. Cada vez mais 
adaptado ao clube, o nadador 
projeta um ano de conquistas.

 “Os primeiros treinos, em ja-
neiro, foram essenciais para mim. 
A estrutura do Minas é muito boa. 
Essa adaptação está sendo muito 
importante. No começo, senti um 
pouco a mudança, mas, agora, 
percebo que estou melhorando. 
Se Deus quiser, 2020 vai ser um 
ano produtivo”.

A atleta já tem
seu objetivo

traçado: dentro
de dois meses,
quer carimbar
o passaporte
para o maior

evento esportivo
do mundo

Kauê carvalho, renata sander e Felipe França
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