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AposentAdos Aquecem
mercAdo do turismo 
em minAs e no BrAsil

os últimos anos, a população idosa cresceu 26% em todo 
país e, em minas, ela representa 13% do total de habitan-
tes. por estarem vivendo mais, eles também querem curtir 

a vida. segundo estudo da Booking.com, 77% dos brasileiros acima 
de 65 anos acreditam que viajar será a melhor forma de aproveitar o 
tempo livre após a aposentadoria. Além disso, dois terços (65%) pre-
tendem se aventurar mais em suas escolhas de viagem e 29% daqueles 
que já se aposentaram estão planejando um ano sabático. luiz cegato, 
gerente de comunicação da Booking.com para a América latina, diz 
que a indústria de viagens está crescendo de forma constante. “com 
a aposentadoria se deslocando de uma idade específica, a ideia de 
não abandonar totalmente o mercado de trabalho e o aumento do 
número de pessoas que diz estar se planejando para se aposentar mais 
cedo, vemos a aposentadoria se tornar sinônimo de ‘planejamento 
de viagens de aventura’”.
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o governador romeu 
Zema (novo), durante con-
versas com jornalistas, evi-
denciou que está dominando 
a cena política em minas 
Gerais, inclusive dando a 
entender que pretende ser 
candidato à reeleição. caso 
isso aconteça, alguns candi-
datos ao posto ocupado por 
ele poderiam desistir de dis-
putar o pleito de 2022, como 
é o caso do ex-prefeito marcio 
lacerda; do atual prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (psd); e do senador ro-
drigo pacheco (dem).

A cranioestenose é uma doença rara e caracterizada pelo fechamento precoce do 
crânio de bebês. como se trata de uma má formação congênita e sem prevenção, para 
realizar o diagnóstico, é fundamental que os pais mantenham uma rotina de consultas 
ao pediatra para acompanhar as medidas cranianas da criança. 

Para evitar mosquito da dengue, 
Prefeitura de montes claros 

recolhe pneus na cidade

de segunda a sexta-feira, em uma 
média de 8 horas diárias, caminhões da 
prefeitura de montes claros vão recolher 
pneus de borracha, classificados pelo 
ministério das saúde como potenciais 
criadouros para o Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue e outras doenças. 
A expectativa é recolher aproximadamente 
3.600 unidades.

Formato do crânio de bebê pode
ser indicativo de cranioestenose

Possível reeleição de romeu Zema
impede avanço de outros candidatos D
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governador discutiu o assunto em rede nacional
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97% do lixo produzido pelos
brasileiros não é reciclado

oPinião – PáginA 2

segundo dados do Abrelpe, o brasileiro 
produz, em média, 387 kg de lixo por ano e, 
desse montante, 97% não vai para a recicla-
gem. Gabriela otero, coordenadora técnica 
da Abrelpe, diz que a reciclagem no país está 
engatinhando, apesar de todas as campa-
nhas e debates sobre a proteção de recursos 
naturais. “os números demonstram que o 
acesso ao consumo e a oferta de produtos 
com embalagens são fatores que contribuem 
para esse crescimento contínuo. Além disso, 
desperdiçar comida, comprar mais do que 
pode consumir ou jogar fora o que está perto 
de vencer são hábitos dos brasileiros”.
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E D I T O R I A L

daniel Amaro

Pelo fim dos privilégios

Perante a opinião pública brasileira, o déficit do governo federal tem como 
culpado número 1 a Previdência Social pela falta de recursos financeiros na 
hora de pagar os beneficiados. Aí, vem a velha história: buscar dinheiro direto 
do tesouro nacional, pois, como se sabe, as contribuições dos trabalhadores 

do sistema ficam aquém do necessário para quitar a folha mensal dos segurados do 
instituto nacional do seguro social (inss).

contudo, o rombo nas contas da união não tem como origem principal o minis-
tério da previdência, mas sim uma seleta lista de privilegiados que é preservada por 
anos, como explica o advogado e professor de direito civil, Bertie Moura: “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 benefício 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”.

estamos falando de membros do Judiciário, do parlamento, entre outros fragmentos 
da vida pública nacional. Aliás, durante os debates referentes à reforma da previdência 
aconteceram pressões de muitas esferas, como das Forças Armadas que conquistaram 
o direito de uma reforma própria, diferente dos demais brasileiros. e, nesse momento, 
foram feitas alusões a muitas regalias, como os salários exorbitantes desses profissionais.

e, pasmem, o edição do Brasil teve acesso e informou, na semana passada, à 
base de dados de pensionistas herdeiros de servidores federais que mostra o tipo de 
beneficiário, pensão e valor, entre outros 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. 

O embaraço para nós, mineiros, também é grande, afinal em Minas destaca-
-se o contracheque de r$ 54.176,64 de uma só pessoa. A mineira está no topo de 
um grupo de 153 filhas que receberam, em novembro de 2019, pensões acima de 
r$ 50 mil cada uma.  

outra informação pertinente é que, como não poderia deixar de ser, concentra-se 
em Brasília o maior número de pensionistas: 127.748 pessoas. Em seguida aparecem 
rio de Janeiro com 56.957 mil; minas Gerais com 14.437; pernambuco com 13.791; 
e São Paulo com 12.541 beneficiados. 

Seria bom os formadores de opinião disseminados pelo país ficarem atentos, 
pois em Brasília, é esperada, para qualquer momento, a decisão do presidente Jair 
Bolsonaro de enviar um projeto de reforma Administrativa para o congresso nacional. 
ninguém sabe, por enquanto, o conteúdo da proposta, mas todos se lembram da 
força e organização do lobby dos funcionários públicos nos meandros daquela casa 
Legislativa. E, indubitavelmente, essa realidade seria suficiente para influenciar os 
parlamentares na hora de votar o tema, especialmente com vistas a nutrir acesa 
a chama de vantagens, como se verifica entre os filhos de ex-servidores federais. 

o que se espera é que a direção, desta vez, mire nos trabalhadores comuns e que 
não fazem parte dessa alta casta. mesmo porque são mais de 30 milhões de brasileiros 
vivendo nas periferias e que sobrevivem com uma renda média de r$ 400, o que é um 
disparate do mesmo tamanho dos altos salários recebidos por um grupo tão restrito.

“o erro da ditadura foi torturar e não matar”;

“Ele merecia isso: pau-de-arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura”;

“Através do voto não vai mudar nada nesse país, nada, absolutamente nada”;

“morreram poucos. A pm tinha que ter matado mil”;

“por isso o cara paga menos para a mulher. porque ela engravida”;

“o filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. tá certo?”;

“o cara vem me pedir dinheiro para ajudar os aidéticos. A maioria é por compartilhamento de seringa ou homossexualismo.
não vou dar porra nenhuma! Vou ajudar o garoto que é decente!”;

“isso não pode continuar existindo. tudo é coitadismo. coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay,
coitado do nordestino, coitado do piauiense. Vamos acabar com isso”;

“como eu estava solteiro nessa época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente”.

97% do lixo produzido
no Brasil não é reciclado

mbalagens de salgadinho, 
garrafas pet, sacos plásti-
cos e até mesmo latinhas 

de alumínio são apenas alguns 
exemplos dos lixos descartados 
diariamente. segundo estimativa 
da Associação Brasileira de empre-
sas de limpeza pública e resíduos 
especiais (Abrelpe), cada brasileiro 
produz em média 387 kg de lixo por 
ano. de todo resíduo produzido, 
apenas 3% é efetivamente recicla-
do. sobre esse assunto, o edição 
do Brasil conversou com Gabriela 
otero, coordenadora técnica da 
Associação Brasileira de empresas 
de limpeza pública e resíduos es-
peciais (Abrelpe).

e

gabriela otero é coordenadora técnica da Abrelpe
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no Brasil, uma pesquisa da consul-
toria global ipsos feita em 28 países 
aponta que 54% dos entrevistados não 
sabem como funciona a coleta seletiva 
de lixo reciclável em sua região.

desconhece as regras

qual é a situação do país em relação 
a reciclagem?

A reciclagem no Brasil está engatinhando, apesar 
de todas as campanhas e debates sobre a proteção 
de recursos naturais. A nossa estimativa é de que 
apenas 3% dos resíduos secos sejam reciclados, 
ou seja, materiais como papel, embalagens, vidro, 
papelão e plástico. se levarmos em conta também 
os resíduos orgânicos, o percentual não passa de 5% 
de tudo que é gerado pela sociedade.

um levantamento mostrou que, em 2018, foram 
gerados 79 milhões de toneladas de lixo. na com-
paração com o ano anterior, houve um aumento de 
1%, o que significa um crescimento maior do que a 
população do país. 

os números demonstram que o acesso ao 
consumo e a oferta de produtos com embalagens 
são fatores que contribuem para esse crescimento 
contínuo. Além disso, desperdiçar comida, comprar 
mais do que pode consumir ou jogar fora o que 
está perto de vencer são hábitos dos brasileiros. os 
restaurantes também costumam servir uma porção 
maior do que uma pessoa consegue comer, o que 
gera desperdício.

A quantidade reciclada poderia ser 
maior?

se tivéssemos eficiência, políticas públicas, 
estímulo de impostos e mais consciência da popu-
lação, cerca de 85% de todo o lixo que produzimos 
poderia ser reciclado e teríamos o mínimo possível 
descartado em aterros sanitários. esse restante de 
15% é aquela parte que não tem reaproveitamento. 
A grande questão é ter o caminho correto desde o ci-
dadão até as indústrias que precisam fazer sua parte.

qual é o perfil do resíduo produzido no 
Brasil? tudo pode ser reaproveitado?

metade dos materiais produzidos são restos de 
alimentos, o que chamamos de fração orgânica. 

são resíduos de frutas, legumes, verduras e comida 
preparada. cerca de 30% é a fração seca, como 
embalagens, vidro, papel, plástico, papelão, entre 
outros. o restante são rejeitos que ainda não tem 
viabilidade econômica e técnica para reciclar ou re-
aproveitar. são restos de tecidos, madeira e resíduos 
de banheiro.

para os resíduos orgânicos existem as compos-
tagens e várias pessoas fazem o processo em casa, 
comunidades e empresas. também é possível gerar 
energia e gás a partir do lixo orgânico. A fração seca 
é a que as pessoas conhecem um pouco mais. É a 
chamada reciclagem mecânica, ou seja, os objetos 
descartados podem ser úteis novamente. isso signi-
fica que os materiais podem ser reutilizados e virar 
novas versões de si mesmos.

como realizar o processo? o brasileiro 
conhece as regras?

o primeiro passo é se informar do dia e horário 
da coleta seletiva no seu bairro. caso não tenha esse 
serviço, o ideal é procurar onde tem um ponto de 
entrega voluntária da prefeitura ou até mesmo de 
uma cooperativa para levar os materiais recicláveis. 
o correto é separar em dois sacos, sendo um para 
resíduos orgânicos e lixo não aproveitável e outro 
para os materiais secos.

os secos precisam estar mais ou menos limpos, 
o que também é uma polêmica. A gente não quer 
que o cidadão passe esponja com detergente, pois 
isso gera ainda mais poluição e desperdício de água. 
A ideia é apenas tirar o excesso de sujeira. também 
existem municípios que possuem alguma iniciativa 
para fazer compostagem. se tiver disponível na 
localidade, o correto é separar o orgânico do lixo 
não aproveitável.

de fato, as pessoas querem participar, mas, às 
vezes, se confundem e não buscam informações 
adequadas. Acham que o lixo será reciclado au-
tomaticamente pelo simples fato delas fazerem a 
separação dos objetos. no entanto, é necessário 
fazer o resíduo chegar até o destino adequado.

qual a importância dos catadores?

eles fazem parte do sistema e desempenham um 
papel fundamental na política nacional de resíduos 
sólidos (pnrs). o posicionamento da Abrelpe é que 
essas pessoas deixem de ser catadoras e passem a 
ser trabalhadoras do setor de resíduos, formalizadas 
e com remuneração para conseguir prestar um 
serviço adequado. A informalidade tem o seu lado 
ruim, pois ficamos sem saber o quanto reciclam 
ou coletam nas ruas. isso porque vendem para um 
intermediário, que depois comercializa para indústria 
e o número não entra nas estatísticas.

como a reciclagem pode beneficiar as 
empresas?

na verdade, a reciclagem beneficia toda a so-
ciedade. As empresas quando são geradoras de 
embalagens e fazem o retorno do material para a 
cadeia produtiva ganham reconhecimento social 
e ambiental. por outro lado, quando são apenas 
geradoras precisam fazer a gestão adequada do 
lixo. o benefício é estar em conformidade com 
as leis.

não podemos falar de ganhos financeiros, pois 
na área de resíduos é mais investimento e geração 
de emprego e renda do que lucro. muitos pensam 
que o lixo vale milhões, mas ele nada mais é do 
que uma ponta do processo produtivo que gerou 
desperdício.

o circo
o Brasil foi governado pelo general João Baptista de oliveira Figueiredo, de 1979 a 1985. o “general cavaleiro” deixou como 

saldo uma imagem de indiscutível incompetência, além de diversas “pérolas” para reforçar essa indisfarçável incapacidade para o 
cargo. Algumas do general:

“um povo que não sabe nem escovar os dentes não está preparado para votar”;

“todo povo é uma besta que se deixa levar pelo cabresto”;

“sei que o país é essencialmente agrícola. Afinal, posso ser ignorante, mas não tanto”;

“prefiro cheiro de cavalo a cheiro de povo”;

“durante muito tempo o gaúcho foi gigolô de vaca”;

“o que sei é que no dia da posse vou embora de Brasília levando apenas minhas mulheres”;

“me envaideço de ser grosso”;

“uma coisa que nunca entendi é porque todo artista, esse tal de caetano Veloso, por exemplo, tem de ser dessa tal de esquerda”;

“se ganhasse salário mínimo, eu dava um tiro no meu coco”;

“peço ao povo que me esqueça”.

o Brasil de 2019, até não se sabe quando, é governado pelo tenente reformado, portanto, capitão Jair messias Bolsonaro. este 
se distingue do general na patente, mas se equipara na indisfarçável capacidade de produzir “pérolas”. Algumas do capitão:

circo, um equipamento que não interessa a todos.
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experimente a cachaça “PurAnA”.

lançada no norte de minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

sucessão em BH
relativamente à sucessão de Belo Horizonte, os especialistas 

dizem que as últimas enchentes vão impactar negativamente 
na candidatura de Alexandre Kalil (psd) à reeleição, assim 
como aconteceu com a queda de popularidade do ex-prefeito 
marcio lacerda, quando, pouco antes da copa do mundo, um 
viaduto desabou na Avenida pedro i, na região da pampulha. 
coisas da política... 

eleição em moc
nos corredores da Assembleia legislativa de minas Gerais 

(AlmG) circulam informações indicando que o deputado gil 
Pereira (pp) estaria interessado em participar da sucessão em 
montes claros. o parlamentar tem fortes ligações com o atual 
prefeito Humberto souto (pps). então, a ordem é aguardar 
para ver o que vai acontecer.

Política em Brumadinho
não convidem para a mesma mesa o governador romeu 

Zema (novo) e o prefeito de Brumadinho, neném da Asa (pV). 
nesse encontro pode acontecer troca de farpas e, inclusive, 
palavrões. o prefeito, nas redes sociais, anda desacatando o 
chefe do executivo mineiro. Xiiii!

sucessão em lagoa santa
em lagoa santa, uma das emblemáticas cidades da região 

metropolitana de Belo Horizonte, o assunto político toma conta 
das rodas de conversas nas principais praças. certo mesmo é 
que o ex-prefeito genesco Aparecido (mdB) está se preparando 
para bater de frente com o atual chefe do executivo rogério 
Avelar (pps). Vai ser um duelo de gigantes! 

eleições em BH
duas eleições prometem movimentar os meandros de 

Belo Horizonte: a primeira diz respeito a escolha do presi-
dente do Tribunal de Justiça, prevista para o final de abril, 
e a segunda, em data a ser marcada, é a eleição da nova 
diretoria do Automóvel clube de minas, local frequentado 
pela elite mineira.

Proliferação partidária
especialista em direito eleitoral, a advogada edilene 

lobo afirma que os grandes partidos vão se beneficiar com a 
cláusula de barreira, pois a criação de novas siglas será algo 
muito complexo. para ela, até os pequenos partidos e de cunho 
ideológico vão ter dificuldade de sobreviver. “Enquanto isso, os 
maiores tendem a se eternizar”, disse.

Política X crime
A afirmação veio do prefeito de São Paulo, Bruno covas, 

(PSDB): “Muitos políticos do Rio de Janeiro são eleitos com 
o apoio do crime organizado. espero que essa moda não se 
espalhe pelo Brasil”, dispara. cruz credo, gente! 

governador fraco
“o governador do rio de Janeiro, Wilson Witzel (psc), 

é fraco em todos os sentidos, seja como político ou 
administrador. e, para conquistar popularidade, fica buscando 
frases de efeito. É um ridículo”. palavras do advogado e ex-
-deputado federal Airton soares.

fim do enem?
na avaliação do professor e historiador marco Antonio 

villa, a recente falta de seriedade na aplicação das provas do 
Enem só pode ter dois objetivos: acabar de vez com o programa 
ou revelar a incompetência da cúpula do ministério da educa-
ção. “essa gente do mec deveria ser afastada para o bem do 
serviço público”, concluiu.

Projeto de reeleição de Zema
movimenta a política mineira

Prefeitura de montes claros contrata
empresa para fazer coleta de pneus

Ação faz parte da guerra contra o mosquito da dengue

caminhão será utilizado 8h por dia, de segunda a sexta-feira
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Os pneus de borracha 
são classificados pelo 
ministér io  da saúde 
como potenciais cria-

douros para o Aedes aegypti, 
que é o mosquito responsável 
pela transmissão da dengue, 
zika vírus e chikungunya. Assim, 
a prefeitura de montes claros 
está contratando uma empresa 
para realizar a coleta de pneus 
inservíveis e atender ações de 
intensificação do controle da 
dengue.

estima-se que o volume de pneus 
recolhidos no município chegue a 
3.600 unidades ao mês. A empresa 
vencedora da licitação deverá utilizar 
um caminhão toco com carroceria, 
8 horas por dia, de segunda a sexta-
-feira, passando por borracharias, 
postos de combustíveis, empresas de 
alinhamento e outros pontos localiza-
dos na área urbana (e eventualmente 
na zona rural), recolhendo os pneus 
e levando-os a local que ainda será 
definido pelo centro de controle de 
Zoonoses (ccZ).

segundo o edital do processo de 
licitação, a empresa deverá prestar 
atendimento em ações de intensifi-
cação do controle da dengue, como 

o “dia d”, e em mutirões de limpeza 
realizados esporadicamente aos sá-
bados nos bairros. A contratação terá 
validade até 31 de dezembro de 2020.

Atenção!  

Entre os cuidados que a população deve adotar diariamente estão: 
guardar garrafas sempre viradas para baixo; encher pratinhos de vasos de 
plantas com areia até a borda; manter tampados baldes, tonéis e caixas 
d’água; limpar calhas no telhado; não deixar água parada sobre a laje; co-
locar o lixo em sacos plásticos bem fechados dentro de uma lixeira tampada, 
e fazer sempre manutenção de piscinas com produtos químicos apropriados.

o governador Zema (foto) recebeu
elogios do deputado Arlen santiago

Já o secretário Bilac Pinto (foto)
foi enaltecido por  romeu Zema

eficiência na comunicação
de acordo com o governador mineiro, de maio para cá, 

houve mudanças na estrutura de comunicação após uma 
constatação: uma coisa é gerir uma grande empresa, na qual 
só uma gestão competente é suficiente. outra é o segmento 
público que, além de administrar de maneira eficiente, preci-
sa haver uma comunicação assertiva para divulgar as ações 
para a população. Zema ressalta que foi neste momento que 
aconteceu a nomeação do atual secretário de comunicação, 
roberto Bastianetto. 

embora não tenha tido tanto destaque durante a entrevista, 
a dobradinha romeu Zema e paulo Brant tem funcionado a 
todo vapor, especialmente na hora de encaminhar assuntos 
políticos devido à experiência do vice-governador.

“o governador romeu Zema 
(novo) tem sido eficiente e de-
monstra coerência em relação ao 
seu discurso ideológico depois de 
um ano de administração. na ver-
dade, ele comanda a máquina es-
tatal com seriedade promovendo 
uma assepsia na sujeira deixada 
pelo governo passado. no âmbito 
da Assembleia legislativa de mi-
nas Gerais, o chefe do executivo 
tem cumprido os compromissos 
assumidos, inclusive a liberação 
das emendas parlamentares”, 
garante o deputado Arlen san-
tiago (ptB).  

na semana passada, Zema 
participou, em Brasília, de um 
programa na Globo news. e, ao ser 
sabatinado pelos jornalistas, ele 
evidenciou que está dominando 
mais a cena política, inclusive dando 
a entender que pretende ser can-
didato à reeleição. “posso colocar 
meu nome novamente à apreciação 
dos mineiros, caso julgue necessário 
haver mais tempo para completar 
meu projeto de governo”.

As declarações do chefe do 
executivo, especialmente no que 
diz respeito ao seu futuro político, 
foram como um balde de água 
fria em seus adversários políti-
cos. como se sabe, o ex-prefeito 
marcio lacerda tem um projeto 
para começar a fazer contatos no 
interior. seu maior objetivo é co-
locar seu nome à disposição para 
o pleito de 2022. o atual prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(psd), também busca ser reeleito, 
se possível no primeiro turno, 
para depois se cacifar ao posto 
de governador. enquanto isso, o 
senador rodrigo pacheco (dem), 
distante da sucessão da capital 
neste ano, já avisou que pretende 
participar da eleição majoritária 
daqui a 2 anos.

Ainda durante a entrevista, 
Zema voltou a destacar o seu com-
promisso de privatizar as empresas 
do governo mineiro, com destaque 
para cemig. na avaliação do go-
vernador, a estatal está sucateada 
e necessita de milhões em investi-
mentos para atender melhor seus 
usuários. relativamente a esse 
assunto, desde a época do então 

governador itamar Franco, existe 
uma lei estabelecendo critérios 
para privatizar essas companhias, 
como a votação de dois terços 
dos deputados na AlmG mais um 
referendo popular. 

uma das perguntas feitas para 
Zema foi: “Governador, o que o 
senhor faria diferente em relação 
ao início de seu governo?”. e, de 

prontidão, ele respondeu que a 
presença do atual secretário de 
governo e deputado federal Bilac 
pinto tem ajudado bastante em 
seu relacionamento com a AlmG.  
e que, a partir disso, tem mantido 
contato com todos os deputados, 
inclusive os petistas, com desta-
que para André quintão e Virgílio 
Guimarães.

na avaliação do
governador, a cemig

está sucateada e
necessita de milhões

em investimentos
para atender melhor

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

 fôssemos de ferro”
Freud
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loraynne Araujo

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

desde o dia 11 de janeiro, os comercian-
tes já têm acesso aos dados do histórico de 
pagamento de consumidores para auxiliar na 
concessão de crédito e descontos. nessa data, 
começou a valer oficialmente, para as pri-
meiras pessoas físicas e jurídicas cadastradas 
no programa, o cadastro positivo, banco de 
dados que reúne o histórico de pagamentos 
dos consumidores, por parte de instituições 
financeiras e do comércio.  

A lei que criou o cadastro positivo estabe-
leceu que as empresas de crédito teriam 60 
dias para disponibilizar o histórico de paga-
mento realizado por pessoas físicas e jurídicas. 
esses dados começaram a ser enviados pelos 
bancos em 11 de novembro de 2019 e foram 
as primeiras informações liberadas.

os empresários associados à câmara de 
dirigentes lojistas de Belo Horizonte (cdl/
BH) poderão acessar essas informações para 
avaliar a concessão de crédito e de desconto 
e parcelamento a bons pagadores. o objetivo 
do cadastro é que os bons pagadores tenham 
acesso a juros menores, pois as taxas passarão 
a ser estabelecidas individualmente, a partir 
do risco de crédito de cada tomador. trata-se 
de um serviço gratuito em que todos têm o 
direito de participar.

o processo é diferente do que era feito até 
o ano passado, quando os lojistas e instituições 
financeiras faziam a avaliação do risco de cré-
dito apenas a partir de obrigações não pagas 

ou em atraso. quem pagava todas as contas 
em dia não ganhava nada por isso. Agora, 
poderá ter benefícios como juros menores ou 
prazo maior de parcelamento. A efetivação do 
cadastro positivo traz muitos benefícios para o 
consumidor e para os lojistas, como a redução 
da inadimplência e até da taxa de juros.

desde 9 de julho de 2019, as empresas 
operadoras do cadastro positivo iniciaram a 
inclusão automática de todos os brasileiros 
acima de 18 anos que possuem cpF ativo e 
realizaram transações financeiras, além de 
empresas devidamente inscritas no cnpJ. 
são esses dados que estão disponíveis desde 
o princípio do mês.

nas novas regras do cadastro positivo, o 
consumidor continua tendo sua nota de cré-
dito, agora mais abrangente, já que passa a 
incluir mais fontes, que enviarão informações 
como contas de água, luz, gás e telefone, 
por exemplo. com essa nota, o consumidor 
ou a empresa que honrar em dia os seus 
compromissos poderá ter o acesso ao crédito 
em melhores condições e que sejam mais 
adequadas à sua realidade financeira.

Apesar de a adesão ser automática, os 
consumidores podem pedir, a qualquer mo-
mento e de forma gratuita, a exclusão do seu 
histórico de pagamento, assim como também 
podem retornar ao cadastro positivo quando 
quiserem. com o pedido da exclusão, as in-
formações saem automaticamente do banco 

de dados e não ficam mais acessíveis para 
consulta pelo consumidor ou pelas empresas 
que concedem crédito.

mas uma das desvantagens do consumi-
dor sair do cadastro de bons pagadores é que 
a sua avaliação de crédito será realizada com 
base apenas nas informações restritivas, não 
considerando as informações de pagamentos 
do cadastro positivo.

A segurança da informação e sigilo dos 
dados são mantidos no cadastro positivo. 
A lei Geral de proteção de dados não gera 
conflito com o cadastro positivo, uma vez 
que a operação é regida por uma lei própria, 
que já regulamenta sua atuação e o acesso 
às informações dos consumidores, que são 
utilizadas única e exclusivamente para a 
análise de crédito.

Além disso, no histórico de pagamentos 
não serão incluídos elementos relacionados 
à origem social, etnia, saúde, informações 
genéticas, sexo, convicções políticas, religiosas 
e filosóficas dos consumidores. também não 
aparece no banco de dados o saldo bancário, 
aplicações financeiras e informações sobre 
produtos comprados.

com uma ferramenta robusta de crédito 
como o cadastro positivo, que proporciona 
mais informações para uma análise de crédito 
mais assertiva e consequente redução do ris-
co, a tendência é a queda dos juros cobrados, 
conforme verificado em outros países.

mais democratização no acesso ao crédito

77% acreditam que viajar é a melhor
forma de aproveitar a aposentadoria

de acordo com dados do instituto Brasileiro 
de Geografia e estatística (iBGe), entre 2012 e 
2018, a população idosa cresceu 26% em todo 
o país e, em minas Gerais, ela representa 13% do 
total de habitantes. por viverem mais, as pessoas 
também querem aproveitar a vida e tudo indica 
que a melhor forma de fazer isso é viajando. se-
gundo o levantamento anual do Booking.com, 
no qual apresenta tendências para o setor de 
turismo, 77% dos brasileiros acima de 65 anos 
acreditam que viajar será a melhor forma de 
aproveitar o tempo livre após a aposentadoria. 

luiz cegato, gerente de comunicação da 
Booking.com para a América latina, diz que a in-
dústria de viagens está crescendo de forma cons-
tante e o Brasil tem uma demanda progressiva de 
turismo por parte de viajantes domésticos, bem 
como de hóspedes internacionais que procuram 
acomodação no país. “com a aposentadoria se 
deslocando de uma idade específica, a ideia de 
não abandonar totalmente o mercado de traba-
lho e o aumento do número de pessoas que diz 
estar se planejando para se aposentar mais cedo, 
vemos a aposentadoria se tornar sinônimo de 
‘planejamento de viagens de aventura’”.

A pesquisa mostra também que quase 
dois terços (65%) pretendem se aventurar 
mais em suas escolhas de viagem quando se 
aposentarem e 29% daqueles que já se apo-
sentaram estão planejando um ano sabático 
(reservando tempo para viajar por meses sem 
interrupções). “de modo geral, vemos que a 
busca por experiências autênticas tem crescido 
significativamente”. 

sobre o orçamento, cegato acrescenta que 
o valor varia de acordo com diferentes fatores, 
mas o importante em qualquer viagem, seja 
doméstica ou internacional, é fazer um bom 
planejamento, ter em mente o tipo de passeio 
e, consequentemente, o estilo de hospedagem. 
“essa organização depende do perfil de cada 
viajante, se ele viaja só ou em família, se há 
crianças, se a viagem ao exterior é para um país 
vizinho ou para um outro continente. Além disso, 
no caso de uma viagem internacional, uma dica 
fundamental é ficar de olho na cotação da moeda 
do país, de modo a organizar todos os gastos, 

da alimentação ao transporte, passando pelas 
compras e, claro, hospedagem”.

  

oportunidade de negócio 

em minas Gerais, o observatório do turismo 
captou o interesse dos turistas por mais contato 
com a natureza. segundo a pesquisa “demanda 
turística de minas Gerais 2017”, 35,7% dos en-
trevistados disseram que o principal motivo para 
viajarem foi a busca por paisagens, cachoeiras e 
parques naturais. Ao todo, 2 em cada 10 pessoas 
ouvidas eram aposentadas. 

A analista de turismo da Fecomércio mG, 
milena soares, diz que esse segmento pode ser 
bom para investimentos. “quem está prestando 
esse tipo de serviço precisa estar preparado para 
atender esse público, pois os idosos demandam 
um tratamento diferenciado, afinal são mais 
exigentes; querem um cuidado maior, seja na 
questão da acessibilidade ou alimentar; e tem 
necessidade de se conectar e conhecer melhor 
onde estão visitando”. 

 milena afirma que é preciso pensar na ques-
tão da segurança, especialmente se quiser agradar 
aos aposentados. “A segurança é algo essencial 

para qualquer viagem, mas se tratando de idosos 
ela é ainda mais importante. isso acontece porque 
eles tendem a viajar acompanhados por pessoas 
da família e esse fator pode ser um diferencial para 
escolher determinado local em relação ao outro”. 

o levantamento da Booking.com reitera o 
posicionamento da especialista: cada vez mais, 
os avós farão suas viagens acompanhados pelos 
netos, deixando os filhos para trás. 8 em cada 10 
(81%) concordam que se sentem rejuvenescidos 
ao passar um tempo com os netos e 70% deles 
acreditam que os pais precisam, de vez em 
quando, tirar uma folga dos filhos. 

e, para finalizar, milena diz que as empresas 
que se prepararam melhor para atender aos 
anseios do turista na terceira idade sairão na 
frente. “A população tem envelhecido com mais 
longevidade e saúde. isso faz o idoso querer viver 
novas experiências, seja sozinho ou em grupo. 
em minas, temos muitas opções de roteiro, que 
vão desde o turismo histórico e gastronômico 
até ao de aventura. o que o empresário do 
setor precisa é se planejar para captar esse 
mercado em ascensão, investindo na qualidade 
da experiência e em serviços para este público”.
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Projetos sociais
Está faltando definição do governo federal para incluir mais 

de 500 mil pessoas no “Bolsa Família”. e aí, o presidente da 
república, Jair Bolsonaro, fica falando que vai apoiar os pro-
gramas sociais, porém, sempre adia uma decisão importante 
sobre o assunto. opinião da jornalista cristiana lôbo.

desgaste do governo
de acordo com a observação do jornalista gerson cama-

rotti, essa indecisão a respeito dos programas sociais está 
gerando muito desgaste político para o planalto. por isso, nos 
próximos dias, eles devem ser a prioridade do presidente para 
evitar ainda mais munição para os adversários.  

rio X Brasília
os jornalistas políticos de Brasília comentam que é cada vez 

mais complicado o contato entre o governador Wilson Witzel 
e o presidente Jair Bolsonaro, pois o governador tem jogado 
contra o projeto político do planalto. tudo isso não teria tanto 
problema, se não fosse a extrema dependência dos cariocas 
em relação ao cofre do poder central.

os ricos e os impostos
Ao tomar conhecimento de informações indicando que o 

governo federal precisa aumentar a arrecadação para poder 
pagar as contas em dia, sem necessidade de elevar o rombo 
fiscal, o filósofo luiz felipe Pondé assegurou: “Basta majorar 
a carga de impostos dos ricos, inclusive sobre as heranças 
milionárias. esse é um procedimento comum nos países 
desenvolvidos, até mesmo nos estados unidos”.  

sem projeto
o projeto da reforma tributária está dividindo os bastidores 

da equipe econômica do governo. de acordo com a jornalista 
vera magalhães, o grupo está “batendo” cabeça sobre a ma-
téria. enquanto isso, dois projetos a respeito do mesmo tema 
avançam no congresso nacional”, garante a comunicadora.

cadê a tecnologia?
o jornalista carlos Alberto sardenberg, especializado em 

economia, diz que o Brasil está começando a se projetar melhor 
no mercado econômico mundial. porém, no que se refere ao 
desenvolvimento tecnológico, ainda há um longo caminho a 
ser percorrido.  

Ano eleitoral
A ordem no palácio do planalto é enviar todas as reformas 

de interesse do governo nos próximos dias para a câmara dos 
deputados. na avaliação da assessoria política, a partir de 30 
de maio, o plenário da Casa não vai votar mais nada, afinal os 
deputados estarão envolvidos com as eleições municipais. “o 
problema é que, neste curto espaço de tempo, é difícil dar vazão 
a tantos temas, mas o pessoal da presidência da república 
sempre soube disso”, comentam os especialistas.
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AgostinHo PAtrus - um dos poucos políticos que se preocu-
pou com as enchentes que invadiram minas nos últimos dias foi o 
presidente da Assembleia legislativa, Agostinho patrus (pV), que 
tem tentado buscar recursos para várias cidades mineiras. nossos 
políticos deveriam, sem exceção, ir ao presidente da república e 
solicitar recursos para o nosso estado. só sabará, raposos, Betim 
e contagem vão precisar de no mínimo r$ 100 milhões para 
recuperação de suas vias, sem falar nos problemas sociais que as 
enchentes criaram. Falta um plano diretor da região. onde está o 
Fundo metropolitano de desenvolvimento que deveria ter dinheiro 
para aplicar em obras na Grande BH?

A chuva é democrática. desta vez, ela mostrou sua força 

diante dos moradores da classe A, como os do bairro de lour-

des. A praça marília de dirceu, região mais valorizada da região, 

também ficou debaixo d’água.

o tribunal de contas da união vai analisar a prestação 

de contas do governo Bolsonaro na publicidade. o tcu quer 

saber qual foi o critério do governo para tirar da planilha a 

rede Globo, líder de audiência no país. 

o deputado marcelo Aro (pp) não perdeu a oportunida-

de e, ao ver uma repórter da itatiaia falando da rodovia que 

liga nova lima a Belo Horizonte, pediu para dar entrevista e 

disse que estava a caminho de raposos, onde iria conhecer a 

extensão das chuvas. 

o prefeito do rio, marcelo crivella (republicanos), mesmo 

a contra gosto, pois estamos em ano eleitoral, antecipou o 

lançamento do carnaval carioca, que ele prejudicou durante 

o seu mandato.

dinHeiro PArAdo - o governo brasileiro tem mais de 4 bi-
lhões em ações investidas em várias empresas. elas poderiam ser 
vendidas e a quantia aplicada, por exemplo, em locais como minas 
Gerais e espírito santo. quem revelou a existência desses títulos foi 
o secretário-geral de desestatização, salim mattar.

decisão Pode ProiBir minerAÇão - o fato se refere a cidade 
de caldas, no sul de minas que, por meio de uma lei, transformou a 
serra da pedra Branca em área de preservação ambiental, cassando 
a concessão da mineradora.

domingo, dia 02 de fevereiro

publicitário Élzio costa 
Jornalista márcio lima 
Jornalista Jalmelice Ferreira
camilo lélis do prado

segunda-feira, dia 03

Afonso de Araújo paulino - ex-presidente do clube Atlético mineiro

médico Breno de castro Ferreira Junior
Jornalista solange Bastos 
cristiane nobre

terça-feira, dia 04

Helder Vasconcelos Guimarães
oswaldo ribas - câmara municipal 
Jornalista Antônio Faria Junior 
radialista Vitória França
senhora Zulma Braga (esposa de márcio cunha)

quarta-feira, dia 05

empresário rui cunha - contagem
milton teodoro - radialista 
empresário carlos Barcelos 

quinta-feira, dia 06

cesar castro
eustáquio José diniz

sexta-feira, dia 07

senhora Zerita Barreto
maria das Graças de oliveira 
Heitor pichioni
José Agenor cançado soares

sábado, dia 08

mario ramos Vilela
engenheiro messias Braga
Jornalista cadu doné - rádio itatiaia

Hyé ribeiro, José luiz, marcelo de souza e malco camargo
na premiação do troféu guará, da rádio itatiaia
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leíse costa

médicA ginecologistA 
lucas.navescoelhocomunicacao@gmail.com

rAquel mArtins soAres
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fechamento prematuro do crânio
de bebê requer correção cirúrgica

Consultas de rotina são essenciais para acompanhar medidas cranianas

A filha da auxiliar administrativo Bianca 
Barbosa tinha apenas 3 meses quando a 
mãe notou que havia algo de diferente no for-
mato de sua cabeça. “notei uma ‘pontinha’ 
na testa da Ana clara, quando eu passava a 
mão, sentia uma parte mais avantajada. em 
vez da cabeça dela ser redondinha, estava 
alongada”, conta. Após uma ressonância, a 
menina foi diagnosticada com cranioesteno-
se, também chamada de craniossinostose, 
uma má formação congênita na qual uma 
ou mais suturas cranianas fecham antes que 
o cérebro esteja totalmente formado.

diferente da fase adulta, o crânio de um 
bebê não é feito de um único osso, ele está 
dividido em “blocos” menores de ossos que 
são unidos entre si por um tecido chamado 
suturas. A razão para isso é que para passar 
por um canal tão estreito, como o vaginal, o 
crânio precisa ser mais “maleável”. É fora do 
útero que o cérebro se desenvolverá para che-
gar ao tamanho ideal e o crânio se fechará. 
tudo no seu tempo. quando isso acontece de 
forma prematura, diferentes tipos de cranio-
estenose podem ser identificados (ver box).

“pode ser uma ou várias suturas que 
se fecham prematuramente e isso vai de-
terminar o tipo da doença.  o paciente já 
nasce com a craniossinostose e, com o passar 
dos meses, com o crescimento assimétrico 
anormal vão surgindo diferentes formas de 
crânio”, explica José maurício siqueira, mé-
dico neurologista e coordenador do núcleo 
de neurologia do Hospital Felício rocho, de 
Belo Horizonte.

com ocorrência de aproximadamente 
um em 2.000-2.500 nascidos vivos, a doen-
ça é considerada rara e, até o momento, sem 
prevenção, mas tem tratamento: intervenção 
cirúrgica. no caso de Ana clara, o olhar 
atento da mãe foi o diferencial para uma 
intervenção precoce, já que, em alguns casos, 
apesar de notar uma assimetria, a família 
negligencia ou nega os diferentes tipos de 
cranioestenoses. “quanto mais precoce é fei-
ta, melhor o resultado da cirurgia. quando só 
uma sutura é acometida, deve ser feita entre 
3 e 6 meses. quando se têm mais, é preciso 
esperar a criança completar 6 meses, já que 
um dos riscos da cirurgia é a perda sanguínea 
durante o procedimento, porque são feitos 
cortes no crânio e um bebê tem um volume 
de sangue restrito. por isso, esperamos ele 
ter um volume maior de sangue ou mais de 
6kg para realizar a cirurgia”, explica siqueira. 

de acordo com o neurologista, normal-
mente, não existem riscos de sequelas após a 
cirurgia. “pelo contrário, o procedimento evi-
ta que o paciente tenha déficits futuros, seja 
estético ou neuropsicológico”. isso porque, se-
gundo o médico, além de corrigir as questões 
físicas relacionadas à falta de espaço para o 
cérebro se desenvolver, como dores de cabe-
ça, perda visual progressiva e dificuldades de 
aprendizado, existe a questão emocional.

“por isso, o tratamento é necessário por 
diferentes motivos. para corrigir a deformida-
de craniana, caso contrário, quando a criança 
crescer, ela pode ser alvo de bullying ou 
problemas psicológicos devido à condição. e 
também porque, em muitas dessas crianças, 
há um comprometimento no desenvolvimen-
to psicomotor”, completa o médico.

Após a cirurgia, Bianca nota diferenças 
físicas, mas também comportamentais da 
filha. “crianças que têm a cranioestenose 
não choram muito e o médico me explicou 
que isso acontece porque, quando elas cho-
ram, há uma pressão e a cabeça dói. por isso, 
elas preferem ficar mais caladas. Hoje, a Ana 
clara é muito mais ativa”. A fisionomia tam-
bém mudou. “os olhinhos dela eram bem 
juntinhos, hoje estão normais. e a cabeça 
está redondinha”, diz. 

o corte da cirurgia, em zigue-zague para 
não atrapalhar no crescimento do cabelo, 
foi feito de orelha a orelha. “não foi fácil, 
mas, hoje, agradeço a deus por ela ter tido 
a oportunidade de fazer a cirurgia. A gente 
fica vendo coisas no Google e isso não é bom, 

a cirurgia foi muito mais simples do que eu 
imaginava. depois de 3 dias, ela já estava 

engatinhando pela casa inteira, ria e voltou 
a ser ela”, comemora a mãe.

trigonocefAliA: fechamento da sutura frontal (metópica), na região próxima à testa 
do bebê, o que dá uma aparência triangular e alarga a parte de trás da cabeça;

PlAgiocefAliA Anterior: consiste no fechamento de uma sutura coronal unilateral;

PlAgiocefAliA Posterior: fechamento da sutura occipital unilateral, na parte de trás 
da cabecinha do bebê; dependendo da assimetria, a cabeça terá uma aparência “torta”;

BrAquicefAliA: quando há o fechamento da sutura coronal bilateral, que resulta em 
um “achatamento” da cabeça.

quais são os tipos?
Apesar de existirem diversos tipos de cranioestenose, as mais comuns são:
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Comprometimento do 
bem-estar, humor disfó-
rico, fadiga sem causa 
aparente e alteração do 

peso são alguns dos sintomas da 
síndrome da insuficiência Andro-
gênica (siA) na mulher. caracteri-
zada pela diminuição da produção 
de hormônios como a testoste-
rona, a discussão sobre o tema 
foi negligenciada durante muito 
tempo, porém, com a quebra de 
muitos tabus, hoje o debate sobre 
a síndrome passou a ser natural e 
extremamente importante.

Apesar de ser mais comum 
em mulheres que já chegaram 
na menopausa, as jovens tam-
bém podem ser acometidas pela 
siA, principalmente por conta do 
uso de medicamentos como os 
anticoncepcionais - considerados 
os vilões. Algumas composições 
químicas estão relacionadas à 
diminuição da produção dos 
esteroides adrenais, que são 
hormônios da glândula adrenal. 
no entanto, existem outras cau-
sas, como a retirada de ovários 
(oforectomia), anorexia nervosa, 
artrite reumatoide, lúpus erite-
matosos sistêmicos e síndrome 
de imunodeficiência Adquirida.

os principais andrógenos pro-
duzidos pela mulher são a testos-
terona, androstenediona, sulfato 
de desidroepiandrosterona e 
di-hidrotestosterona. 
A queda da produção 

desses hormônios acarreta a insu-
ficiência androgênica, reduzindo 
assim o desejo sexual, elemento 
essencial para a saúde repro-
dutiva. dessa forma, diferentes 
alterações surgem no corpo da 
mulher, como os sintomas já cita-
dos e outros, tais como a perda da 
massa magra e óssea, alteração 
na memória e cognição, persis-
tência dos sintomas vasomotores 
e da lubrificação vaginal.

Além dos elementos externos, 
fatores naturais do próprio corpo 
também podem causar insufici-
ência androgênica. É o caso da 
menopausa. diversos estudos 
concluem que ocorre queda 
significativa das dosagens de 
testosterona em função da idade. 
A partir dos 40 anos, o organismo 
feminino passa a produzir metade 
da quantidade de testosterona 
que produzia aos 20.

Assim, o diagnóstico de siA é 
basicamente clínico, porém pode-
-se realizar dosagens hormonais 
para verificar se existem outras 
doenças e para o acompanha-

mento do tratamento clínico, que 
será realizado com a reposição 
de hormônios em forma de gel, 
comprimidos, injeções ou implan-
tes - método mais recomendável.

Hoje, temos no mercado 
os implantes isomoleculares 
que são compostos de origem 
vegetal formulados para ter uma 
estrutura idêntica aos hormônios 
humanos. nas doses atualmente 
preconizadas, os benefícios sobre 
massa óssea, sexualidade e quali-
dade de vida são alcançados sem 
importantes efeitos colaterais.

As contraindicações da re-
posição androgênica na mulher 
podem ser divididas em absolutas 
(nos casos de gravidez, lactação, 
policitemia, acne grave, hiper-
plasia ou câncer endometrial, 
câncer de mama, cardiopatias, 
insuficiência renal e hepatopa-
tias) e relativas (quando há hirsu-
tismo e acne moderada, alopecia 
androgênica, hiperlipidemia e 
síndrome metabólica).

com o avanço do tempo e 
da medicina, finalmente, muitos 
paradigmas do universo feminino 
estão sendo quebrados e temas 
essenciais para a saúde da mulher 
já podem ser debatidos. Assuntos 
que há algum tempo causavam 
certos constrangimentos, agora 
podem ser tratados abertamen-

te, sem que haja nenhum 
tipo de falso moralis-

mo disfarçado de 
pudor.
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Oscar 2020: começa a contagem
regressiva para a premiação

 melHor filme
“Ford vs. Ferrari”;
“o irlandês”;
“Jojo rabbit”;
“coringa”;
“Adoráveis mulheres”;
“História de um casamento”;
“1917”;
“era uma Vez em... Hollywood”;
“parasita”.

 melHor direÇão
martin scorsese (“o irlandês”);
todd phillips (“coringa”);
sam mendes (“1917”);
quentin tarantino (“era uma Vez em... Hollywood”);
Bong Joon Ho (“parasita”).

 melHor Ator
Antonio Banderas (“dor e Glória”);
leonardo dicaprio (“era uma Vez em... Hollywood”);
Adam driver (“História de um casamento”);
Joaquin phoenix (“coringa”);
Jonathan pryce (“dois papas”).

 melHor AtriZ
cynthia erivo (“Harriet”);
scarlett Johansson (“História de um casamento”);
saoirse ronan (“Adoráveis mulheres”);
charlize theron (“o escândalo”);
Renée Zellweger (“Judy: Muito Além do Arco-Íris”).

 melHor Ator coAdJuvAnte
tom Hanks (“um lindo dia na Vizinhança”);
Anthony Hopkins (“dois papas”);
Al pacino (“o irlandês”);
Joe pesci (“o irlandês”);
Brad pitt (“era uma Vez em... Hollywood”).

 melHor AtriZ coAdJuvAnte
Kathy Bathes (“o caso richard Jewell”);
laura dern (“História de um casamento”);
scarlett Johansson (“Jojo rabbit”);
Florence pugh (“Adoráveis mulheres”);
margot robbie (“o escândalo”).

 melHor figurino
“o irlandês”;
“Jojo rabbit”;
“coringa”;
“Adoráveis mulheres”;
“era uma Vez em... Hollywood”.

 melHor roteiro originAl
“entre Facas e segredos” (rian Johnson);
“História de um casamento” (noah Baumbach);
“1917” (sam mendes e Krysty Wilson-cairns);
“era uma Vez em... Hollywood” (quentin tarantino);
“parasita” (Bong Joon Ho e Han Jin Won).

 melHor documentário
“democracia em Vertigem”
“American Factory”;
“the cave”;
“For sama”;
“Honeyland”.

 melHor AnimAÇão
“como treinar seu dragão 3”;
“i lost my Body”;
“Klaus”;
“link perdido”;
“toy story 4”.

 melHor fotogrAfiA
“o irlandês”;
“coringa”;
“o Farol”;
“1917”;
“era uma Vez em... Hollywood”.

 melHor trilHA sonorA originAl
“toy story 4” – “i can’t let You throw Yourself Away”;
“rocketman” – “(i’m Gonna) love me Again”;
“Superação: O Milagre da Fé” – “I’m Standing 
With You”;
“Frozen 2” – “into the unknown”;
“Harriet” – “stand up”.

o dia 9 de fevereiro, los Angeles 
recebe a 92ª edição do oscar. 
A estatueta mais famosa do 
mundo visa premiar os melho-

res filmes do ano. em 2020, “coringa” foi 
o longa com maior número de nomeações, 
11 ao todo. “o irlandês”, “1917” e “era uma 
vez em... Hollywood” seguem próximos, 
com 10 indicações cada.

Apesar do destaque, a indicação 
de “coringa” surpreendeu a crítica de 
cinema Helga Wirthmann takeno. “no 
ano passado, ‘pantera negra’ foi indicado 
como melhor filme para a surpresa de 
muitos. com a qualidade de ‘coringa’, 
as pessoas especularam que ele também 
deveria concorrer, mas a novidade aqui é 
que se trata de um longa sobre um vilão”.

Além disso, o longa-metragem “His-
tória de um casamento” também foi uma 
indicação inesperada. “não esperava 
que esse filme entrasse na disputa como 
melhor roteiro original. A história tem 
bons diálogos, mas não acho que seja 
ao ponto de dizer que é inédito”, acredita.

em relação aos atores, na opinião de 
Helga, a indicação de Antonio Banderas 
foi merecida. “ele já entregou excelentes 
trabalhos, como ‘A pele que Habito’ 
(2011), é um ator com grande potencial 
e que, finalmente, foi explorado em ‘dor 
e Glória’. Já Adam driver, duramente 
criticado em star Wars, foi uma surpresa. 
Jovem, ele teve uma boa atuação, mas 
não o suficiente para estar ao lado dos 
indicados do ano”.

na parte feminina, a crítica de cine-
ma observa que quando uma atriz entra 
no gosto da academia, ela é indicada 
por várias vezes. “É exatamente o que 
está acontecendo com saoirse ronan. 
em sua quarta indicação, posso dizer que 
ela é uma boa atriz, contudo, o papel 
em ‘Adoráveis mulheres’ não chega a 
surpreender, já sua colega e irmã no lon-
ga, Florence pugh, mereceu a indicação 
como coadjuvante”.

Helga ressalta ainda que sentiu falta 
de alguns filmes. “em minha opinião, 
‘Aladdin’ deu um show em efeitos espe-
ciais e acreditei que seria indicado para 
a categoria junto com ‘o rei leão’, que 
recebeu a indicação. Além disso, em 2019 
houve muitos filmes hollywoodianos com 
término de sagas antológicas, mas que 
não tem força para os principais prêmios”.

 

favoritos
na opinião da crítica de cinema, a 

estatueta mais aguardada, a de melhor 
filme, vai ficar com “era uma Vez em… 
Hollywood”. “Hollywood ama filmes que 

fala dela mesma, já vimos isso em outras 
edições. Além disso, nenhum dos outros 
indicados tem o perfil que, normalmente, 
ganha, talvez ‘1917’. ‘era uma Vez em… 
Hollywood’ tem elenco, história, direção 
e roteiro original. são vários os indicativos 
de que será o grande vencedor da noite”.

Helga observa ainda que o oscar 
tem seguido uma tendência: a de corrigir 
certas injustiças das temporadas passa-
das. “A academia visa premiar atores que 
já mereciam há algum tempo receber a 
estatueta. por isso, acredito que Joaquin 
phoenix leva como melhor ator”.

A disputa de melhor atriz deve ficar 
entre dois nomes e, ao que tudo indica, 

será acirrada. “charlize theron está 
simplesmente incrível em ‘o escândalo’, 
e cynthia erivo está ótima em ‘Harriet’.

melhor diretor fica com sam mendes, 
a frente de “1917”. Já o prêmio de anima-
ção, segundo Helga, pode ficar com algum 
longa original. “os roteiros inéditos têm 
ganhado espaço nos últimos anos. ‘Klaus’, 
que não chegou a ser nomeado no Globo 
de ouro, ganhou os corações e é a grande 
aposta para a categoria neste ano”.

 

Brasil no oscar
para a surpresa e alegria de muitos, 

o documentário “democracia em verti-
gem”, da diretora brasileira petra costa, 
foi indicado a melhor documentário. o 
longa, que foi lançado pela netflix em 
junho de 2019, mostra o processo de 
impeachment de dilma rousseff (pt) e a 
crise política no Brasil.

para Helga, a indicação foi sensata, 
mas o documentário não deve levar a 
estatueta. “pelo seu cunho mais político 
do que social. mas o oscar, às vezes, 
surpreende. se um documentário bra-
sileiro ganhasse, aumentaria o prestígio 
e a procura por produções nacionais. o 
cinema brasileiro está em ascensão e 
esse prêmio ajudaria os investidores a 
acreditarem mais em nossas produções 
melhorando o cenário cultural do país”.

mudanças no oscar
entre polêmicas, erros e acertos, 

na opinião de Helga, o oscar tem se 
tornado mais humano. “Ainda há muita 
política em jogo e vemos tendências 
claras que não valorizam a diversidade. o 
primeiro passo já foi dado com os negros 
e mulheres tendo mais visibilidade. mas 
a diferença de cachê de atores e atrizes 
ainda é bem grande. e para outros tipos 
físicos que não condizem com o ‘ideal’ é 
maior ainda”. 

para ela, por isso o prêmio tem 
perdido referência, sem perder a 
importância. “É uma das premiações 

mais significativas, mas o cinema não 
gira em torno dela mais. talvez isso 
tenha feito o oscar mudar um pouco. 

A academia que se cuide, pois, se não 
houver mudanças, sua supremacia vai 
cair”, conclui.

indicados para as principais categorias:

“coringa” foi o mais indicado deste ano…

 …porém, “era uma vez em… Hollywood” é o preferido
para levar a estatueta de melhor filme
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vAc 2020 entra na reta final com
homenagem ao cinema francês
De 4 a 6 de fevereiro, festival exibirá filmes de Godard e outros cineastas gratuitamente

A s mudanças de narrativa e tec-
nologia no cinema refletem as 
transformações do mundo. por 
muito tempo, as histórias conta-

das nas telas foram limitadas a linearidade 
- por exemplo, não havia flahsbacks -, e a 
famigerada história do herói, que tem um 
problema e parte numa jornada desafia-
dora para resolvê-lo, em que tudo acaba 
num grandioso e feliz final, foi - e ainda 
é - uma velha receita de narrativa. entre-
tanto, alguns diretores foram pioneiros ao 
romper essa perspectiva e o cinema francês 
esteve na vanguarda desse movimento. 
Foi pensando em rupturas que o Verão 
Arte contemporânea (VAc) selecionou os 
filmes que integram a mostra “panorama 
do cinema Francês – Anos 50/60”. 

em sua 14ª edição, o VAc 2020 apre-
sentará, de 4 a 6 de fevereiro, obras dos 
cineastas Henri-Georg es clouzot, louis 
malle e Jean-luc Godard, que, de acordo 
com a curadoria, buscaram a experimen-
tação da linguagem e transgrediram as 
regras estabelecidas no cinema comercial 
da época, que precederam ou integraram o 
nouvelle Vague. esse movimento foi criado 
na França, em 1958, como reação contrária 
às superproduções hollywoodianas, enco-
mendadas pelos grandes estúdios.

“A proposta é mostrar que todas as rup-
turas que conhecemos hoje tiveram início 
com esse cinema dos anos 50. quando 

os cineastas começaram a ter outro olhar 
sobre o que é fazer cinema”, explica ione 
de medeiros, diretora do VAc. 

segundo ela, a seleção de filmes co-
meçou com a ideia de dar continuidade a 
mostra realizada o ano passado com Agnès 
Varda, cineasta francesa que faleceu em 
março de 2019 e representava a nouvelle 
Vague. “tivemos um retorno positivo do 
público, porque Varda representa uma fase 
importante do cinema. para este ano, a pro-
posta era fazer uma mostra do Godard que, 
assim como Varda, também era represen-
tante desse movimento. mas, por diversas 
questões, inclusive financeiras, tivemos que 
recuar um pouco e optamos pelos filmes dos 
anos 50 e 60, era pré-nouvelle Vague”, diz.

A mostra oferecerá a oportunidade de 
conferir “As diabólicas” (1955), “o mistério 
picasso (1956), “Ascensor para o cadafal-
so” (1958), “Zazie no metrô” (1960), “o 
desprezo (1963) e “o demônio das onze 
Horas” (1965). ione destaca que os 6 filmes 
têm em comum a ousadia da ruptura da 
narrativa hollywoodiana. “seja no roteiro, 
abordagem ou temática. são filmes que 
soam como inovadores e que, de alguma 
forma, contribuíram para uma transfor-
mação no modo de se fazer cinema”, diz.  

para ela, a seleção é uma oportuni-
dade do espectador adquirir referências 
cinematográficas. “com a mostra, o espec-
tador terá fundamento sobre a história do 
cinema. e, assim, ele consegue avaliar o 
que está sendo feito hoje e conhece como 
o passado influencia o presente”, conclui.

serviço 

data: 04 e 06 de fevereiro (terça e quinta às 17h, 19h e 21h)
local: cine Humberto mauro – palácio das Artes

data: 05 de fevereiro (quarta, às 19h)
local: cine sesc palladium
Obs: Nesse dia, após o filme, haverá um bate-papo com o crítico de cinema Maurício Vasconcelos (RJ)

mais informações: https://2020.veraoarte.com.br/

Brigitte
Bardot em

“o desprezo”,
de Jean-luc

Godard
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“A proposta é
mostrar que todas

as rupturas que
conhecemos hoje

tiveram início
com esse cinema

dos anos 50”

sáBAdo - diA 01.02
Palco Principal 
15h - dublador tHor 
16h - Voz e Violão - melchields
19h30 – Banda duo 
espaço senac
15h – oficina de Hamburguer Artesanal 
19h – oficina de Hamburguer Artesanal 
Área Geek 
15h - desafio de Free Fire - disputas do 
mobile game Free Fire 
15h30 - Bate papo sobre produção de 
conteúdo geek pra internet com a equipe 
do portal um tanto quanto nerd. 
17h30 - dublador tHor 
18h - Futuro da marvel nos cinemas 
- Bate papo com equipe do portal pão-
Geekqueijo 

domingo - diA 02.02
Palco Principal 
15h - concurso cosplay 
16h - Voz e Violão - melchields 
19h30 - Banda Fuso Zero participação 
Heitor Gomes 
espaço senac
15h – oficina de Hamburguer Artesanal 
19h – oficina de Hamburguer Artesanal 
Área Geek 
14h - cosplay - o que é, dicas e histórias 
épicas vivenciadas em eventos por todo 
o Brasil. 
14h30 - the Witcher - livros, games e a 
série mais amada dos últimos tempos. 
Bate papo sobre o universo bruxo com a 
equipe do Blog nerdeza
15h30 - desafio de Free Fire - disputas do 
mobile game Free Fire 
17h - revolução criativa dos jogos de 

tabuleiro - Bate papo com equipe da 
editora Geeks and orcs. 
18h - Futuro da dc nos cinemas - Bate 
papo com equipe do portal pãoGeek-
queijo 

5ª feirA - diA 06.02 
Palco Principal 
19h30 - Banda texas Flood  
Área Geek 
19h - desafio e-sports - Gincana de palco 
com temática de e-sports valendo prê-
mios do parceiro GpJ informática.
20h - nerd com cerveja - Bate papo sobre 
cerveja Artesanal com a equipe do portal 
nerd com cerveja e equipe Bom de copo. 
21h - desafio e-sports - Gincana de palco 
com temática de e-sports valendo prê-
mios do parceiro GpJ informática.

6ª feirA - diA 07.02
Palco Principal 
19h30 – Banda lurex 
espaço senac
19h – oficina de Hamburguer Artesanal
Área Geek
19h - desafio e-sports - Gincana de palco 
com temática de e-sports valendo prê-
mios do parceiro GpJ informática.
20h - nerd com cerveja - Bate papo sobre 
cerveja Artesanal com a equipe do portal 
nerd com cerveja e equipe Bom de copo. 
21h - desafio e-sports - Gincana de palco 
com temática de e-sports valendo prê-
mios do parceiro GpJ informática.

sáBAdo - diA 08.02
19h30 – Banda o penetra - tributo 
charlie Brow Jr 

espaço senac
15h – oficina de Hamburguer Artesanal 
19h – oficina de Hamburguer Artesanal 
Área Geek
14h - netflix, Amazon prime ou HBo Go 
qual o melhor serviço de streaming para 
conteúdos nerds? - Bate papo sobre ser-
viços de streaming e seus catálogos com 
a equipe do portal Jokenpo.
15h - desafio de Free Fire - disputas do 
mobile game Free Fire
16h - Bate papo sobre produção de con-
teúdo geek pra internet com a equipe do 
portal Hospicio nerd 
18h - Bate papo com dhunter - pro player 
de Free Fire 

Palco Principal – dia 09.02
18h - Baianas ozadas
espaço senac
15h – oficina de Hamburguer Artesanal 
19h – oficina de Hamburguer Artesanal 
Area geek 
13h - Kpop - conheça de perto este estilo 
de música que se tornou um estilo de 
vida. Bate papo com equipe do evento 
Kpop Festival.
14h - random play dance - tradicional 
jogo de Kpop realizado em eventos de 
kpop. 
15h - concurso de Kpop - Apresentação 
de 10 grupos e 5 solos. 
17h - tik tok - todos os segredos da rede 
social que vem dominando os jovens. 
Bate papo com tiktokers de Belo /
Horizonte.
18h - Bate papo com Gerente regional 
da seagate - Atração em parceria com 
a GpJ info.

expominas sedia maior festival
de Hamburgueria Artesanal

BH se transforma na capital nacional de hambúrguer artesanal

De 30/01 a 02/02 e 06 a 09/02/20, o expominas recebe o maior evento de hamburguerias artesanais já 
realizado na cidade. o festival irá “esquentar a chapa” das maiores e mais conceituadas hamburguerias e 

aguçar o paladar dos amantes do sanduíche. confira a programação e divirta-se!

todos os dias:
Óculos de realidade virtual - equipamento 
de jogos imersivos.
Arena power Game club - Arena de jogos 
para computador executada pelo parceiro 
GpJ informática.
Arena de simulação de combate medie-
val - Arena com armas de espuma onde o 
público pode simular combates medievais.
Jogo musical - Adivinhe apenas pela música 
qual o nome do filme, jogo, série ou anime.
quizz interativo - Jogo de perguntas e 
respostas onde o público participa votan-
do no próprio celular. cada dia do evento 
terá um tema diferente. (Ex: Harry Potter, 
Heróis, jogos de videogame, nostalgia, 
desenhos, etc…)

Burguer festival BH 2020
Datas: 30 a 2 de janeiro e 6 a 9 de fevereiro 
de 2020
Horários: quintas e sextas: das 16h às 22h, 
sábados e domingos, das 12h às 22h.
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200 – 
Gameleira - BH
Ingressos: R$ 15,00, pelo site do Sympla: 
www.sympla.com.br
Mais informações pelo site: www.burguer-
festival.com.br

expominas 
planejado dentro dos padrões inter-

nacionais e da mais moderna técnica de 
espaços moduláveis e multifuncionais 
do mercado, o centro de eventos expo-

minas possui uma infraestrutura inteli-
gente 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 Hipercentro da cidade, entre dois 
grandes corredores de acesso à capital, a 25 
minutos do Aeroporto da pampulha 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

https://2020.veraoarte.com.br/
http://www.sympla.com.br
http://www.burguerfestival.com.br
http://www.burguerfestival.com.br
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casa de gentil recebe doações para
reconstrução de bairro em raposos

A prefeitura de Juiz de Fora 
(pJF) e a universidade Fede-
ral (uFJF) assinaram nesta 
sexta-feira, 24, convênio para 

ações de mapeamento de áreas de risco 
e atendimento de engenharia pública 
na cidade. A parceria foi firmada entre 
o prefeito Antônio Almas (psdB) e o 
reitor marcus david, durante solenidade 
no campus universitário. no ato, ambos 
demonstraram a importância do acordo, 
que, como disse o prefeito, “permitirá 
avançar no que mais nos preocupa hoje, 
que são as áreas de risco, e, consequen-
temente, a contenção de encostas”. 

ele explicou que já foram realizadas 
“diversas obras neste sentido, que possi-
bilitaram não termos nenhum desastre 
grave em relação a isso. e agora, com a 
uFJF, pretendemos avançar ainda mais 
no trabalho preventivo”. o reitor, por 
sua vez, destacou que “a universidade 
está levando o conhecimento que está 
aqui dentro para a comunidade. e ela se 
enriquece muito quando faz essa inser-

ção junto à população. temos absoluta 
convicção que essa interação faz com 
que possamos trazer mais informação”.

o trabalho a ser realizado, com 
ações da secretaria de segurança 
urbana e cidadania (sesuc), por meio 
da defesa civil, pela pJF, e o núcleo 
de Atendimento social da Faculdade 
de engenharia (nasfe), pela uFJF, será 
dividido em duas etapas. primeiro, a 
cessão de dados cartográficos da pre-
feitura para a universidade, quando 
serão realizados ajustes e atualizações. 
segundo, ações com a defesa civil em 
relação à atualização do mapeamento 
das áreas de risco, capacitação de agen-
tes públicos e trabalhos de engenharia 
pública para moradores de baixa renda.

o subsecretário e coordenador da 
defesa civil, Jefferson rodrigues, res-
saltou que “o mais importante nessa 
parceria é o fato de a universidade 
ser polo de conhecimento no assunto, 
trazendo atualizações importantes 
para nós, propiciando troca de ideias e 

experiências. temos todas as áreas já 
mapeadas, mas precisamos atualizar, 
pois muitas já receberam obras, o que 
muda o grau de risco. e queremos es-
tender o mapeamento para as áreas de 
alagamentos”.

o nasfe foi criado em 2008 e já fez 
mais de 280 atendimentos na cidade, 
desde levantamentos de dados para 
ações de usucapião até projetos de en-
genharia civil em edificações e orienta-
ções técnicas, tendo como público-alvo 
a população de baixa renda. o professor 
e coordenador do núcleo, Jordan Hen-
rique de souza, explicou como a ação 
com a defesa civil pode potencializar o 
trabalho: “Desenvolvemos uma política 
pública para famílias com renda de até 
três salários mínimos. A gente percebeu 
que boa parte do nosso público está nas 
áreas de risco, por isso, esta parceria 
vem para complementar o trabalho. 
o objetivo é propiciar uma ação mais 
efetiva na estruturação de uma cidade 
mais resiliente aos desastres”, finaliza.

inúmeros caminhões e ope-
rários foram mobilizados nesta 
quarta-feira (29) para executar a 
última etapa de concretagem da 
laje da ponte da rua da carioca. A 
intervenção, que integra o pacote 
de obras promovido pelo programa 
uberlândia integrada ii, já ultrapas-
sou 80% de conclusão e em breve 
beneficiária milhares de pessoas.

no trabalho de hoje, 220 m³ de 
concreto (o que equivale a 28 cami-
nhões) foram utilizados para concre-
tar a estrutura da laje. nos próximos 
dias, o foco da equipe será em execu-
tar o guarda-rodas, a terraplanagem 
e a pavimentação. Além da ponte, 
será feito também o prolongamento 
de um trecho da via.

“essa será mais uma estrutura 
para beneficiar a ligação do setor 
sul da cidade com as outras regiões. 
importante lembrarmos também 
que essa ponte será o principal 
acesso ao polo tecnológico, mais 
um projeto em andamento. isso 
mostra o quanto o prefeito odelmo 
leão (pp) vem trabalhando pelo 
crescimento da cidade de uber-
lândia”, destacou o secretário de 
obras, noberto nunes.  

Além do acesso ao polo tecno-
lógico, a ponte vai facilitar o acesso 
ao setor universitário, reduzindo 
o tráfego da Avenida nicomedes 
Alves dos santos, uma das mais 
importantes da cidade.

uberlândia integrada

lançado em 2011 pelo prefei-
to odelmo leão (2005-2012), o 
programa uberlândia integrada já 
contemplou diversas melhorias em 
infraestrutura e mobilidade urbana 
em sua etapa i, como prolonga-
mento da Avenida Anselmo Alves do 
santos, construção da ponte cícero 
naves de Ávila, corredor estrutural 
leste e o terminal novo mundo.

A etapa ii do programa, reto-
mada pelo prefeito no ano passado, 
prevê um investimento de mais de 
r$ 140 milhões em mobilidade em 
todas as regiões. estão previstas 
dezenas de intervenções viárias 
pela cidade, como a construção de 
viadutos, pontes, trevos, trincheiras, 
travessias e a execução de 263 km 
(mais de 168 ruas e avenidas) de 
recapeamento de vias de todas as 
regiões.

Local foi atingido pela alta do Ribeirão da Prata

Para conhecer
mais sobre a

casa de gentil,
visite o instagram

@casadegentil

na sexta-feira, dia 24, Belo 
Horizonte e cidades da região 
metropolitana foram atingidas por 
uma chuva que causou grandes 
estragos. para se ter uma ideia, 
o último balanço divulgado pelo 
corpo de Bombeiros aponta que há 

55 mortos. Além disso, há 45.284 
pessoas desalojadas (quem preci-
sar deixar temporariamente suas 
casas) e 8.297 estão desabrigadas 
(pessoas que não podem retornar 
aos seus imóveis, principalmente 
por eles não existirem mais).

um dos locais mais atingidos foi 
o bairro Várzea do sítio, em raposos, 
região metropolitana. lá, a água do 

ribeirão da prata chegou a mais de 
2,5 metros. “As pessoas perderam 
tudo o que estava dentro de casa, 
desde alimentos até os móveis e 
fogão. Atualmente, estamos sendo 
ponto de recepção da comunidade. 
elas estão tomando café, almoçan-
do e jantando aqui na associação”, 
conta rafael Gonçalves, um dos 
fundadores da casa do Gentil. 

A casa de Gentil - culturas e 
convívios é uma organização não 
Governamental (onG) e sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo 
a valorização da cultura e a con-
tribuição ao desenvolvimento e 
empoderamento social, com foco 
especial nas crianças e jovens do 
Várzea do sítio e bairros vizinhos. 

Fundada em 1º de setembro de 
2012, o local surgiu da vontade de 
criar um espaço físico que contribu-
ísse de forma positiva para o convívio 
nas comunidades, em especial as de 
raposos e da região metropolitana 
de Belo Horizonte, e suas culturas 
populares. “Várzea do sítio é um 
local onde a cultura pulsa. Apesar do 
bairro ser periferizado historicamente 
e de ter sido construído por gerações 
de operários, a Guarda de congado 
mais antiga é de lá”.  

inclusive, o nome da casa é 
uma homenagem a Gentil lúcio 
de Jesus, representante importante 
para a revitalização e manuten-
ção da tradição do congado em 
raposos e municípios do entorno. 
o nome também alude aos versos 
do poeta e que é usado como lema 
do local: gentileza, gera gentileza.

doações

Gonçalves diz que, neste mo-
mento, há uma demanda grande 
por produtos de higiene pessoal, 

limpeza e alimentos não perecíveis. 
Além disso, a casa do Gentil tam-
bém está fazendo uma vaquinha 
virtual e recebendo doações via 
depósito bancário. “esse dinheiro 
é para reformar o que foi destruído 
pela enchente e continuar aten-
dendo as crianças que dependem 
do projeto. Ademais, também 
queremos presentear cada uma 
com um colchão novo”. 

para quem quiser ajudar, as 
doações em dinheiro podem ser 
feitas na seguinte conta corrente: 
Banco do Brasil, agência 4887-9, 
conta corrente: 260287-3 e CPF: 
015636216-30 (paula miranda Al-
ves costa) ou pelo link https://evoe.

cc/casa-de-gentil. Já para as pesso-
as que querem doar produtos, as 
doações podem ser entregues na 
prefeitura de raposos, secretaria 
municipal de Assistência social ou 
miri piri santa lúcia, em BH (rua 
sagitário, 273, santa lúcia).

estragos da chuva no várzea do sítio

moradores trabalham para tentar recuperar
bens que foram arrastados pela enchente 
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iPtu de Belo HoriZonte é um dos mAis Altos do PAís

cHuvAs no estAdo

o imposto predial e territo-
rial urbano de Belo Horizonte 
(iptu) é um dos mais altos do 
Brasil, se comparado com as 
outras capitais. Atualmente, 834 
mil imóveis constam no cadastro 
imobiliário da cidade, dos quais 
740 mil são tributados. por lei, 
o iptu na capital é reajustado 

com base no Índice de Preços 
ao consumidor Amplo especial 
(ipcA-e). o imposto ficará 3,91% 
mais caro em 2020 e quem pa-
gar à vista terá um desconto de 
5%, ou seja, não houve diferença 
entre o percentual de aumento 
e o desconto. isso é mais uma 
forma da prefeitura iludir a popu-

lação, que já é muito prejudicada 
diariamente com os serviços 
de baixa qualidade. o valor da 
soma destas guias será acima 
de r$ 2 bilhões, mas a prefeitura 
trabalha com uma arrecadação 
em torno de r$ 1,670 bilhão, 
ante r$ 1,595 bilhão arrecada-
dos em 2019.

não podíamos deixar de 
falar das chuvas intensas que 
estão deixando um rastro de 
destruição na nossa capital 
e no interior mineiro. o mês 
de janeiro foi o mais chu-
voso da história da cidade 
desde o início da medição 
climatológica, há 110 anos, 
segundo o instituto nacional 
de meteorologia (inmet). o 

lado mais triste é que já mor-
reram mais de 50 pessoas. 
Além disso, mais de 50 mil 
estão desalojadas ou desa-
brigadas. As chuvas do último 
dia 28 deixaram marcas que 
jamais serão esquecidas pela 
população de vários bairros 
da cidade. todos sabem que 
essa história se repete há 
décadas, vários governantes 

municipais foram jogando a 
responsabilidade para o pró-
ximo e as obras de contenção 
para evitar as tragédias nunca 
saíram do papel.  Agora é 
contar com a ajuda da popu-
lação e a vontade política do 
município para reconstruir o 
que foi destruído. Vamos orar 
para que não venham mais 
tragédias.

multa em véspera de feriados. É im-
pressionante os abusos e arbitrariedades dos 
agentes de trânsito que não pensam duas 
vezes em aplicar multas por estacionamento, 
principalmente nos finais de semana e em 
véspera de feriados. exemplo disso foi o que 
ocorreu nos dias 24 e 31 de dezembro de 2019. 
muitos desses guardas municipais foram vistos 
multando inúmeros carros em diversos bairros 
da zona sul. isso é um absurdo e uma forma 
de tomar dinheiro do cidadão. 

compras pelo smartphone. nos últimos 
anos, a visita as lojas físicas para pesquisar 
preços ou comprar determinado produto 
tem sido substituída pelo mobile. segundo 
uma pesquisa da confederação nacional de 
dirigentes lojistas (cndl), quase 90% dos con-
sumidores conectados realizaram ao menos 

uma compra em lojas on-line no último ano. 
desse total, 67% utilizaram o smartphone 
para concluir o negócio. com uma população 
ainda mais conectada, a tendência é que esse 
hábito aumente nos próximos anos. 

mercado de vinhos. no Brasil, o vinho 
sempre foi associado a inverno e queijo, taças 
de cristal e temperatura correta, entretanto 
o consumo está mudando, crescendo e se 
diversificando. conforme levantamento, 7% 
dos brasileiros disseram consumir vinho pra-
ticamente todos os dias, o que aponta que 
há bastante mercado a ser conquistado. de 
acordo com a organização internacional da 
Vinha e do Vinho (oiV), o consumo per capita 
no país é inferior a 2 litros por ano e o merca-
do segue dominando pelos tintos com 77%, 
seguidos pelos brancos (18%) e rosés (5%).

c A n A l   A B e r t o

Prefeito de contagem recebe
moradores da vila Barraginha

O prefeito Alex de Freitas, o 
vice-prefeito William Barreiro 
(psB) e representantes do 

Gabinete de crise se reuniram com 
lideranças da Vila Barraginha, uma 
das vulneráveis aos transtornos cau-
sados por temporais em contagem. 
o encontro na prefeitura serviu para 
estabelecer ações imediatas e em 
longo prazo que a administração 
municipal vai executar para atender 
as famílias atingidas pela chuva.

Alex destacou a importância da 
retirada da população da área de 
risco na Barraginha para evitar uma 
tragédia. “nós fomos surpreendidos 
com a chuva e, diante disso, estamos 
tentando estabelecer a ordem da 
melhor maneira possível. para a se-
gurança de todos, estamos pedindo 
que os moradores saiam das suas 
residências. É importante que todos 
entendam a gravidade e se afastem 
das áreas de risco”, afirma.

o principal questionamento dos 
moradores foi como ficará a situa-
ção após o risco acabar. o prefeito 
ouviu as demandas e apresentou 
algumas alternativas. ele assumiu 
o compromisso de realocar todos 
que perderam suas casas. uma das 
alternativas é a possibilidade dos de-
sabrigados irem morar no conjunto 
Habitacional caiapós, cuja entrega 
está prevista para o segundo semes-
tre deste ano. “todos aqueles que 
foram prejudicados pela chuva serão 
assistidos pela prefeitura. Vamos à 
Brasília tentar arrecadar recursos e 
espero chegar com boas notícias, 
não só para os moradores das vilas 
prejudicadas pela chuva, mas para 
toda a cidade”, afirmou.

Ficou acordado uma visita ao 
conjunto Habitacional caiapós, para 
que os desabrigados na Barraginha 

possam conhecer o imóvel. o prefei-
to pediu a compreensão e o apoio 
das lideranças da comunidade para 
que as informações sejam repassa-
das e as famílias retiradas das áreas 
de risco. “seguiremos trabalhando 
para amenizar os danos”, disse.

Bolsa moradia
o prefeito assinou o decreto 

nº 1.424, que estipula o valor do 
benefício do programa Bolsa mo-
radia em r$ 700. o valor do Bolsa 
moradia era r$ 460,13. portanto, o 
reajuste do programa concedido pela 
prefeitura é de 52,13%. A medida foi 
tomada para facilitar a locação de 
imóveis por famílias atingidas pela 
chuva em contagem.

o subsecretário municipal de Ha-
bitação, rafael Braga, assegurou que 
as famílias da Barraginha desabriga-
das ou desalojadas já estão aptas a 
serem atendidas pelo Bolsa moradia. 
“nós temos algumas alternativas 
para os moradores. num primeiro 
momento, eles podem optar por 
se abrigar na casa de parentes ou 
nos abrigos que disponibilizamos 

até o pagamento do benefício, mas 
todas as famílias receberão o Bolsa 
moradia, que é um assentamento 
temporário até conseguirmos algo 
definitivo para essas pessoas”, ex-
plicou. 

segundo o secretário municipal 
de obras e serviços urbanos, João 
Batista dos mares Guia, uma equipe 
técnica de engenheiros esteve na 
Barraginha e as intervenções estão 
previstas para começarem assim 
que houver estiagem. uma galeria 
pluvial que passa pela vila está fe-
chada e precisaria ser desobstruída. 
“com isso vamos resolver boa parte 
do problema de drenagem”, aponta. 
uma grande bacia de retenção de 
água será construída.

os representantes dos morado-
res agradeceram pela oportunidade 
para apresentar as demandas. “na 
tragédia de 1992 não tivemos esse 
espaço de conversa com o prefeito. 
em nome de todos, gostaria de agra-
decer pela chance e por todo apoio 
que a prefeitura tem nos dados nesse 
momento”, afirma José Willian, um 
dos líderes comunitários.

Alex de freitas: “todos aqueles que foram prejudicados pela chuva serão assistidos pela prefeitura”
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novo plano municipal de turismo
é desenvolvido em uberlândia

A prefeitura de uberlândia deu mais um passo dentro 
das políticas públicas para o desenvolvimento sustentá-
vel e responsável da cidade. por meio da secretaria de 
municipal de desenvolvimento econômico, inovação e 
turismo (sedeit), já está em vigor o novo plano municipal 
de turismo (pmtur). elaborado com apoio do conselho 
municipal de turismo (comtur), o documento define 
estratégias, ações e metas para o exercício 2020/2023.

“durante o ano de 2019, realizamos reuniões seto-
riais, procuramos ouvir os representantes do segmento 
turístico, além de termos a participação do comtur para 
chegar no plano municipal de turismo que apresentamos 
agora. não se trata de um documento definitivo, mas de 
um conjunto de diretrizes para nos guiarmos nesses qua-
tro anos”, explicou o secretário municipal de desenvol-
vimento econômico, inovação e turismo, raphael leles.

o novo pmtur considera o turismo como “fenômeno 
econômico e social capaz de gerar emprego e renda”. 
Dentro desse conceito, o documento destaca oito pilares: 
captação de eventos e recursos financeiros; capacitação 
profissional; fortalecimento do turismo de negócios; pro-
moção dos turismos rural, cultural, de entretenimento, 
religioso e gastronômico; estímulo à comercialização e 
prospecção do destino; fortalecimento das infraestruturas 
urbana e turística; consolidação do sistema de atendi-
mento ao turista; e estímulo à geração de emprego e 
renda associada à indústria do turismo.

o planejamento apresenta objetivos de curto (até 2 
anos), médio (até 3 anos) e longo prazo (até 4 anos). 
Além disso, determina quais ações são contínuas, como 

o estímulo à economia local e a valorização da história 
da cidade e dos distritos.

Potencial reconhecido
em 2019, uberlândia conquistou importantes re-

conhecimentos na área. subiu para a categoria A no 
mapa do turismo Brasileiro, divulgado em agosto pelo 
ministério do turismo, classificação que indicou que a 
cidade está entre as de maior fluxo turístico e maior 
número de empregos e estabelecimentos no segmento 
de hospedagem. 

o ministério do turismo também apontou em 
levantamento publicado em setembro, que uberlândia 
é o principal destino internacional de turistas entre os 
municípios do interior de minas Gerais.

secretário municipal de desenvolvimento
econômico, inovação e turismo, raphael leles
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no último dia 25,
os representantes do

box Arena edge,
márcio de oliveira,

ismael carlos coelho
e João Pedro souza
tomaz, ficaram em
segundo lugar, na

categoria beginner,
no iron games, em

Pará de minas

https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/09/02/uberlandia-sobe-de-categoria-em-novo-mapa-do-turismo-brasileiro/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/09/02/uberlandia-sobe-de-categoria-em-novo-mapa-do-turismo-brasileiro/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/09/17/uberlandia-e-destaque-em-mg-na-recepcao-de-turistas-estrangeiros/
https://www.uberlandia.mg.gov.br/2019/09/17/uberlandia-e-destaque-em-mg-na-recepcao-de-turistas-estrangeiros/
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O verão chegou e gerir 
um “clube de lazer” 
nesta época é com-
plicado! o presidente 

e diretores não sabem se diver-
tem ou administram! queren-
do ou não, os problemas se 
afloram! por outro lado, os di-
rigentes resistem à uma visão 
mais profissional da gestão! A 
pouco tempo, um idoso foi es-
quecido por aproximadamente 
20h na sauna de um clube na 
pampulha. Familiares o procu-
raram no bairro, outros locais 
etc. Foram cientificados pelos 
funcionários do clube que, a 
sauna já tinha sido fechada e 
higienizada! 

na segunda-feira, os mes-
mos familiares voltaram e 
foram informados que o 
clube é minuciosamente vis-
toriado em seu fechamento. 
no mesmo dia, pedreiros ao 
entrar na sauna às 11h30 se 
surpreenderam ao encontrar 
o tal senhor desmaiado com 
desidratação e queimadu-
ras. o samu e os familiares 
foram acionados! As devidas 
providências foram tomadas, 

inclusive com registro de Bo-
letim de ocorrência policial 
contra o local. 

em janeiro de 2018, num 
conhecido clube, um homem 
atirou na esposa na frente dos 
filhos e associados. um pai 
brincando com a filha, de 4 
anos, em um outro clube pen-
durou-se em uma das traves 
do campo de futebol que, “mal 
instalada”, partiu-se e bateu 
em sua cabeça, ocasionando 
óbito imediato. 

Ainda num clube na pam-
pulha, uma menina de 9 anos 
morreu afogada. o mesmo 
clube, além de lotado, estava 
com funcionários de plantão, 
“salva-vidas”, enfermeiros etc!  

A sociedade Brasileira de 
salvamentos Aquáticos (so-
brasa) indica que os afoga-
mentos em piscinas são os 
responsáveis por 54% dos 
casos de crianças entre 1 a 
9 anos no país. esses óbitos 
concentram-se em 44%, nos 5 
meses do verão, de novembro 
a março, sendo que, os sába-
dos e domingos são os dias 
mais perigosos! no verão, a 

atenção deve ser redobrada! É 
necessário que os presidentes 
se reúnam com os diretores, 
gerentes e estabeleça severas 
diretrizes para uma vigilância 
mais eficiente.

A ordem é tolerância zero 
para afogamento com óbito! 
em compensação, as leis são 
leoninas, uma vez que, se 
houver óbito por afogamento 
em um clube, o mesmo é ime-
diatamente interditado. qual 
presidente de clube poderia 
imaginar que: 1) um associa-
do passaria 20h esquecido 
na sauna; 2) um associado 
atiraria em sua esposa; 3) 
aconteceria um óbito por afo-
gamento? por essas e outras 
questões, entende-se que pre-
sidente deve ser mais severo 
em sua competência, principal 
mente nesta época do ano! 

Lembre-se: afogamento 
com óbito é um acidente si-
lencioso, cercado de mistérios! 
uma eficiente prevenção mini-
mizará o problema! prevenir é 
salvar! prevenir é não deixar 
morrer! prevenir é planejar! 
planejar é gestão!

Gestão de clubes: todo cuidado é
pouco, principalmente no verão!

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Peteca feminina do clube Belo
Horizonte cresce a cada dia

Projeto fomenta base de
atletas do trail running

A peteca feminina no clube 
Belo Horizonte (cBH), que já conta 
com expoentes como regina cely 
e luara Ferraz, tricampeãs brasilei-
ras, a pequena laura souza, que 
se sagrou campeã brasileira pela 
categoria mirim no final de 2019, 
e marlúcia Barbosa, vice-campeã 
brasileira pela categoria master ii, 
vem crescendo a cada dia. 

no dia 5, o clube realizou um 
encontro entre as atletas veteranas 
e as iniciantes do cBH e de jogado-
ras visitantes, visando a troca de 
experiências e o fortalecimento da 
prática esportiva.

 “recebemos a visita das atletas 
do minas tênis Flávia rocha e irene 
campos para jogos de interação. 
Foi ótimo por que todas ficaram 
empolgadas. Atualmente temos 
18 atletas sócias do cBH, sendo 

a maioria iniciante, buscando se 
aperfeiçoar e pegar ritmo de jogo 
para participar do 3° encontro das 
super poderosas”, conta a tricam-
peã brasileira regina, que além 
atuar na coordenação da peteca 
feminina do cBH, é representante 
geral de minas Gerais na Federação 
mineira de peteca (Fempe).

o 3° encontro, campeonato 
exclusivamente feminino, será 
sediado pelo cBH, nos dias 20 a 
22 de março. segundo regina, 
o evento estimula a participação 
feminina no esporte, promove 
a interação entre as atletas mi-
neiras e gera grandes amizades. 
“A organização do evento é feita 
por seis atletas da peteca mais os 
apoiadores. estamos trabalhando 
para alcançar a presença de 100 
atletas”, finaliza.

luara ferraz e regina cely
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Inspirado no filme Coach Carter, que 
conta a história de um treinador em 
busca de formar pessoas e cidadãos 
para além do esporte, o especia-

lista em treinamento desportivo e head 
coach da UpFitrail, sidney togumi, criou 

o projeto Upfitrail Under25. o objetivo é 
fomentar a necessidade de se investir na 
base, descobrir e treinar novos talentos. 
o programa foi lançado em novembro de 
2019. dezenas de atletas - com no máxi-
mo 25 anos completados até 31/12/2020 
- enviaram seus currículos e passaram por 
entrevistas. desses, oito nomes, de várias 
regiões do país, foram selecionados.

A convocação dos atletas foi feita 
pelas redes sociais. o projeto buscou novos 
talentos dentro do trail running, corrida 
feitas em trilhas e montanhas. “ele visa a 
performance em médio e longo prazo. isto 
é, os resultados deverão vir de forma natural 
e por meio dos treinamentos. mais do que 
feitos, os atletas deverão demonstrar atitu-
de, comportamento disciplina”, diz togumi. 

A ideia é investir no futuro da elite do 
trail running brasileiro e contribuir para a 
formação de bons cidadãos. A expectativa 
do professor é estar entre os melhores em 
poucos anos. “infelizmente no Brasil há 
pouco investimento, tanto do poder públi-
co quanto da iniciativa privada”. 

A base do projeto é em são paulo, 
contudo, atletas de todo o Brasil foram 
selecionados. “inicialmente, eles estão 
recebendo toda a orientação técnica e 
estratégica, principalmente em relação a 
atitudes e responsabilidades. como gran-
de parte dos selecionados não vivem na 
cidade, todas as planilhas de treinamento 
são enviadas por meio de um sistema 
chamado Training Peaks”.

os atletas fazem o upload gerado 
pelos seus monitores de Fc/Gps e, assim, 
os treinadores têm acesso a todos os 
gráficos. “dessa forma conseguimos ter 
um feedback de como os treinos estão 
sendo executados. do grupo Under25, 
alguns têm como objetivo inicial buscar 
uma vaga na equipe brasileira que irá 
disputar o campeonato mundial Juvenil 
de Skyrunning, no final de julho, na itália. 
outros desejam experiências, participando 
dos principais eventos nacionais”.

o professor prevê que, no futuro, o 
Brasil pode sofrer um déficit de atletas 
da modalidade. “Atualmente, a maioria 
possui mais de 35 anos. Além disso, não 
vemos nenhum profissional com menos 
de 30 sendo frente para a elite do trail 
nacional. penso que o projeto Under25 po-
derá contribuir para a modalidade, já que 
incentivamos grandes talentos a buscar a 
excelência dentro do esporte”.

A estudante Helena pinto, 14, de passa 
quatro, minas Gerais, decidiu participar do 
projeto por ter visto uma oportunidade de 
melhorar sua performance. “É um incen-
tivo para aumentar a minha dedicação à 
corrida, já que sou direcionada por grandes 
atletas. Hoje, o Under25 é uma parte 
importante do meu processo de evolução, 
pois estabeleço rotinas com orientações 
certas e realizo treinos profissionais”.

linabel Araújo, 23, de itaúna, 
minas Gerais, treinará, primeira vez, 
com profissionais específicos de trail. 
“escolhi essa modalidade como carrei-
ra, então vai ser um tempo carregado 
de experiências que me trarão mais 
confiança e desempenho esportivo. 
este ano vai servir como norteador 
para as próximas temporadas e meu 
objetivo é entrar para a elite do trail 
ou skyrunning brasileiro”.

Ainda participam do projeto Éric 
Gonçalves capovilla (rs); Guilherme 
Henrique França (sp); Heloah Fernan-
des Barbosa (mG); lucas ogrysko (pr); 
rafael silva Antunes (mG); raimundo 
nonato mota Filho (mA). Além de 
nata Valeriano, renan Vitor ponto e 
rodrigo santejo, que já faziam parte 
da upfitrail.

Helena Pinto vê a ideia como um incentivo para o futuro

linabel Araújo se alegra por treinar com profissionais renomados
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