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Setor de parques aquáticos
e temáticos movimenta

R$ 3 bilhões por ano
Os parques de diversões, tan-

to os temáticos como os 
aquáticos, são alguns dos 

destinos preferidos da população 

mundial. O último levantamento 
da Themed Entertainment Associa-
tion, associação internacional do 
segmento, apontou que, em 2019, 

o total de visitantes dessas atrações 
ultrapassou meio bilhão de pessoas 
e, no Brasil, esses locais receberam 
30 milhões de turistas. Além disso, 

o setor segue em expansão no país 
e, segundo dados do Sindepat, os 
parques têm faturamento anual de 
mais de R$ 3 bilhões e geram cerca 

de 15 mil empregos diretos e 100 
mil indiretos.
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Se o governador Romeu Zema (Novo) quiser trocar de partido, o MDB 
pode ser o seu destino. Isso porque a legenda já o convidou para fazer a 
mudança e os argumentos para convencer o chefe do Executivo estadual 
estão na “ponta da língua” dos deputados da ALMG: o MDB é um dos 
maiores partidos de Minas, com 7 parlamentares, e vários integrantes da 
sigla estão no comando de um expressivo bloco parlamentar da Casa.

inteligência emocional é 
fundamental para o sucesso 

Apesar da inteligência racional ser historicamente valorizada no 
que se refere ao desenvolvimento humano, atualmente, a emocional 
tem ganhado evidência, pois especialistas estão compreendendo que 
ela também pode ser a chave para o sucesso. Segundo o psicólogo e 
coach Fredy Figner, ninguém conseguirá obter êxito em qualquer tipo 
de relacionamento se não souber gerenciar emoções e sentimentos, 
em especial os negativos. “A inteligência emocional é um dos grandes 
trunfos para quem almeja conquista na vida”.

Prática de exercício
físico exige tênis adequado
 
Assim como a roupa, o tênis também pode prejudicar ou auxiliar 

no desempenho esportivo. A fisioterapeuta Cássia Moreira diz que o 
calçado pode ser considerado um equipamento de segurança durante a 
prática de exercícios. “A escolha adequada desse objeto ajuda a prevenir 
lesões, podendo ainda melhorar a performance do atleta ou esportista”.

Em Minas Gerais, mais
de 6 mil escolas não
possuem bibliotecas 

Em 2010, foi sancionada a Lei da Universalização das Bibliotecas 
Escolares, que estipulou que todas as instituições de ensino tivessem 
uma biblioteca. Apesar do prazo para o cumprimento dessa lei se en-
cerrar em maio deste ano, segundo dados do Censo Escolar do Inep de 
2018, 40% das escolas de Minas Gerais, ou seja 6.314 colégios, ainda 
não possuem esse espaço.

MDB convida Zema
para se filiar a legenda
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dor intensa nos
testículos precisa de

atendimento médico rápido
A chamada torção testicular pode ser caracterizada por uma for-

te e repentina dor nos testículos. Apesar de ser considerada comum, 
acometendo 1 a cada 4 mil homens, o quadro, se ignorado, pode 
levar à retirada das glândulas e, consequentemente, à infertilidade.

Aplicativo quer conectar 
inadimplentes e empresas
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casos de intolerância religiosa 
aumentam 67,7% no Brasil
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Denúncias de intolerância religiosa
aumentaram 67,7% no Brasil em 2019

Brasil possui uma pluralidade religiosa 
e todos têm o direito de praticar suas 
crenças. No entanto, a realidade é 
diferente e o problema da intolerância 

religiosa ainda persiste no país. De acordo com 
dados do Disque 100, serviço de proteção dos 
direitos humanos, somente no primeiro semestre 
de 2019 foram registradas 354 denúncias, ou 
seja, um aumento de 67,7% ao comparar com o 
mesmo período do ano anterior. A maior parte 
dos relatos foi feita por praticantes de religiões 
de matriz africana.

A quantidade de casos pode ser ainda maior, 
uma vez que muitas vítimas preferem não reali-
zar a denúncia por medo de que a violência se 
repita ou não receber o apoio necessário. Os 
estados com mais ocorrências foram São Paulo 
(48), seguido por Rio de 
Janeiro (35) e Minas Gerais 
(14). Sobre esse assunto, o 
edição do Brasil conversou 
com Antonio Carlos Junior 
(foto), doutor em Ciência 
da Religião.

discriminação religiosa no Brasil
Dados do 1º semestre de cada ano

Ano

2015

2016

2017

2018

2019

denúnciAs

179

377

255

211

354

Fonte: Disque 100

o
daniel Amaro

qual a importância da religião na 
sociedade?

As religiões, normalmente, falam sobre os 
temas mais sensíveis para as pessoas, como 
vida, morte e esperanças. Além disso, no campo 
moral, todo o Ocidente foi construído a partir da 
perspectiva judaico-cristã. Muitos dos valores 
morais vigentes em nossa sociedade têm fun-
damento em aspectos religiosos. Por exemplo, 
o dever de fidelidade conjugal, a proteção à 
mulher e aos direitos humanos e a proibição 
do suborno. 

como o preconceito religioso se ma-
nifesta?

Ele pode se dar de inúmeras formas, como 
verbal, escrita e gestual. É importante dividir o 
que é discriminatório do que é livre manifestação 
da fé. Também é preciso diferenciar preconceito de 
pré-conceito. Ou seja, o indivíduo não é obrigado 
a abandonar sua crença para dizer que todas as 
fés são iguais.

o que garante a liberdade religiosa 
no Brasil?

Sob o ponto de vista jurídico, temos a prote-
ção dessa liberdade em normas internacionais, 
na Constituição do Brasil e nas leis do país. Sob a 
dimensão prática, precisamos do respeito à crença 
do outro. Mesmo que eu discorde da fé alheia, essa 
pessoa é livre para crer do modo como lhe parece 
mais oportuno.

Por que as cédulas trazem a frase 
“deus seja louvado” se o país é laico?

Ser laico não significa ser ateu; não sig-
nifica que as religiões sejam desimportantes 
ou devam ser eliminadas do contexto social. 
Nossa Constituição foi promulgada “sob a 
proteção de Deus” e essa disposição não é 
inconstitucional.

discriminação religiosa é crime? 

A intolerância religiosa é crime, com atitudes 
previstas na Lei 7716/89, em vários artigos e a pena 
varia para cada uma das condutas. 

Por que as religiões umbanda, can-
domblé e espírita são alvos constantes 
de preconceito?

Depende do que se entende por esse pre-
conceito que, talvez, esteja maximizado pela 
exposição midiática. Ninguém tem o dever de 
aceitar a religião do outro como verdadeira, aliás, 
não é preconceito estabelecer hierarquia entre as 
religiões, indicando que a minha religião é melhor 
que a do outro.

Claro que existem condutas inadmissíveis 
contra essas matrizes, como a destruição das 
imagens de um terreiro de umbanda, por 
exemplo. Mas também são inadmissíveis várias 
condutas contra os cristãos, como a introdução 
de um crucifixo no ânus, a pichação das paredes 
do templo, a tentativa de obrigar os cristãos 
a realizarem uniões homoafetivas, quando se 
sabe que essa não é a interpretação teológica 
dessa matriz.

você acredita que a falta de conhe-
cimento impulsiona a intolerância 
religiosa?

Muitas vezes, sim. Mas não posso ser obrigado 
por quem quer que seja, inclusive pelo Estado, a 
estudar, conhecer ou participar de religiões que não 
a minha. E, mais, conhecer a religião do outro não 
significa, obrigatoriamente, que eu deva acreditar 
do mesmo modo.

o que poderia ser feito para minimi-
zar a intolerância religiosa? como o 
governo pode ajudar no combate?

Basicamente se criar uma cultura de respeito 
à forma como o outro crê, o que não significa 
abandonar nossas convicções pessoais. Precisamos 
entender que o outro tem o direito de crer do modo 
como lhe for mais conveniente.

O governo pode ajudar, em primeiro lugar, 
promovendo essa cultura de respeito. Segundo, 
informando sobre a importância da dimensão 
religiosa para aquele que exerce fé, a fim de que 
essa perspectiva seja tomada em consideração. 
Terceiro, divulgar os mecanismos de proteção à 
intolerância religiosa, a exemplo do “Disque 100”.

Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), 
o tema é uma das prioridades para 2020. Em dezembro foi criado o Comitê Nacio-
nal da Liberdade de Religião ou Crença, com o objetivo de viabilizar a articulação 
do Ministério com outros órgãos e entidades para o reconhecimento do direito à 
liberdade religiosa.

O Comitê trabalhará para promover o respeito às diferentes crenças, convicções e 
a preservação do princípio constitucional de laicidade. Também subsidiará o MMFDH 
na formulação e na implementação de planos, programas e projetos relacionados 
ao respeito às diferentes crenças e convicções e à liberdade de culto.

combate à intolerância religiosa
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carnaval de Belô e o turismo interno

oi-se o tempo que o Carnaval em Belo Horizonte era sinônimo 
de descanso. Ao que tudo indica, a cidade realmente entrou 
para o roteiro carnavalesco. São mais de 400 blocos que, 
segundo a prefeitura, reuniram cerca de 5 milhões de foliões 

durante os 4 dias de festa.
Obviamente, o evento momesco de 2020 foi superior ao de 2019, 

tanto em quantidade de pessoas quanto em organização. Assim tem sido 
desde a administração do prefeito Marcio Lacerda, que, agora, já faz parte 
do calendário dos grandes eventos do gênero no país. 

 A consolidação do Carnaval na capital mineira tem apresentado nú-
meros expressivos no que diz respeito a quantidade de foliões, blocos de 
rua e dinheiro injetado, além de exorcizar, de uma vez por todas, a  ideia 
de que BH é uma cidade dormitório e que servia apenas como ponto de 
apoio para turistas com direção a cidades históricas como Ouro Preto, 
Mariana, Diamantina, Tiradentes, Sabará, São João del-Rei, o Circuito 
das Águas, etc. 

Uma verdade precisa ser dita: a rede de hotelaria melhorou bastante 
depois do evento da Copa do Mundo de 2014. Mesmo assim, o grupo 
ligado às empresas de turismo continua reivindicando da Prefeitura de 
Belo Horizonte um lugar para realização de grandes feiras e eventos, como 
acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia dos representantes do 
setor é incrementar as oportunidades da capital mineira como destino 
obrigatório para todos os turistas e não somente os interessados no 
turismo de negócios. 

 O Carnaval de BH tem atraído muitos viajantes e valorizado ainda 
mais os eventos e cidades de Minas Gerais para o resto do Brasil. Em certo 
sentido, a elevação do dólar tem forçado as pessoas a economizem na 
hora de organizar o roteiro de viagem e, com isso, os destinos nacionais 
têm recebido mais atenção dos turistas.

Sendo assim, não custa lembrar que o Brasil possui cerca de 8 mil 
quilômetros de praias, uma culinária riquíssima e clima tropical quase o 
ano inteiro. Nestes quesitos, somos um dos melhores destinos do mundo, 
para nenhum turista botar defeito. Por isso, antes de optar por roteiros 
internacionais, o brasileiro pode e deve conhecer primeiro a diversidade 
do nosso país.

É mais do que chegada a hora de valorizar cenários e eventos 
brasileiros, bem como vem acontecendo com o Carnaval de Belô. Bas-
tou vontade, infraestrutura e comprometimento público para que, em 
menos de 5 anos, o Carnaval da capital mineira fosse considerado um 
dos melhores do Brasil, reforçando o conceito de que BH, além da capital 
dos mineiros, tem se tornando a capital dos brasileiros.

O lamento do timoneiro Simon Bolívar, 
expresso há dois séculos, parece apropria-
do para explicar esses tempos tão contur-
bados: “não há boa fé na América, nem 
entre os homens nem entre as nações. Os 
tratados são papéis, as constituições não 
passam de livros, as eleições são batalhas, 
a liberdade é anarquia e a vida um tor-
mento”. O cotidiano nacional que o diga.

A desconfiança grassa. A boa fé entre 
os homens se esvai com a poeira das fal-
sidades. As emboscadas se multiplicam. 
Matar? Coisa banal. A política é uma 
colcha de retalhos. Partidos são fontes de 
negócios. Hoje, há 33 e daqui a pouco, 
se não houver um basta, chegarão a 70. 
O governo vai tocando sua orquestra 
com seguidas mudanças de músicos, 
com destaque para generais de grande 
expressão. Tem dois pilares de destaque: 
um pilota a economia e é chamado de 
“Posto Ipiranga”; outro comanda a Justiça 
e a Segurança Pública, podendo vir a ser 
um quadro importante no pleito de 2022.

Os petistas semeavam o ódio com o 
refrão “nós e eles”. O maestro, Luiz Inácio 
Lula da Silva, continua glorificando os tem-
pos da “redenção nacional”, sob o lema: 
“nunca se fez tanto na história no Brasil”.  
E não reconhece os desvios que governos 
petistas cometeram e que resultaram na 
maior recessão econômica da história.

Hoje, bolsonaristas cultivam a divisão 
social com o refrão invertido “eles e nós”, 
sob a égide de um capitão que tenta 
desfraldar a bandeira do “afastamento 
do país” da ameaça comunista. Cada qual 
com seu bornal.

 Os Poderes vivem às turras, disputan-
do o ranking das polêmicas.

Dias Tofolli, o presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), havia decidido 
implantar a criação do “juiz de garan-
tias” em 180 dias; o vice-presidente Luiz 
Fux barrou sua pretensão, suspendendo 
a questão por tempo indeterminado. O 
governo tinha urgência em aprovar a 
reforma Administrativa. Dispõe-se, agora, 
a arquivá-la. E a Tributária? Uma briga de 
cachorro grande. No Congresso, o desfile 
de falas e caricaturas se estenderá até 
as margens do pleito de outubro. Ainda 
sob os velhos tempos do livrinho de São 
Francisco: “é dando que se recebe”.

A Constituição, um amontoado de 
detalhes, abre espaços para litígios. 
Muitos de seus artigos e incisos não são 
obedecidos. Quando a lei maior deixa de 
ser cumprida engendra-se uma cultura 
de impunidade e desorganização. Assim, 
os tratados constitucionais perdem força, 
transformando-se em letra morta.

E as eleições? Vejamos a deste ano, 
a se realizar em outubro. Serão uma 
batalha renhida, onde não faltarão 
impropérios, fake news, denúncias recí-
procas entre situacionistas e adversários, 
muita calúnia e farta difamação, compra 
de votos (sim, isso continuará), cooptação 
com emprego e distribuição de benesses. 
A política, como exercício de defesa de 
um ideário, missão para salvaguarda dos 
interesses coletivos, se transforma em 
negócio. E que negócio. De missão trans-
forma-se em profissão. Aristóteles jamais 
imaginou que a arte de fazer o bem fosse 

usada para multiplicar os bens de alguns. 
Milhões inundam os cofres partidários. Vai 
ser uma briga danada disputar os nacos.

A liberdade, esteio da democracia, vira 
baderna gerada por liberalidade extrema, im-
provisação, irresponsabilidade e invasão dos 
espaços privados. Vituperar contra a imprensa 
torna-se prática predileta de governantes 
(e da oposição, exemplo é Lula). O escopo 
libertário esculpido pela Revolução Francesa 
mais parece fantasia. Dignidade e Cidadania? 
Sim, para uns. Para milhões, nada. O inimigo, 
que era o Estado opressor, veste a roupa do 
Estado coletor. Impostos e tributos sobem a 
montanha. Vilania e torpeza conspurcam o 
altar dos direitos e da igualdade.

Os cárceres agora são escritórios 
da violência. Comandam exércitos que 
traficam armas e drogas. A morte por 
assaltos ou balas perdidas pega gente 
de todas as idades. Milhares de leis são 
papéis rotos. Descumpridas. A anomia 
ganha corpo. Os órgãos de controle e 
defesa social – Ministério Público, Polícia 
Federal, Advocacia-Geral da União, entre 
outros – disputam poder. A angústia do 
desemprego fustiga quase 12 milhões de 
brasileiros. A Operação Lava Jato perde 
força. Grupos continuam a se incrustar na 
administração pública – nos níveis federal, 
estadual e municipal. Interesses escusos. 
A corrupção acabou? Nada. Pode ter di-
minuído um tiquinho. É mais tecnológica.

O lamento de Simon Bolívar está escri-
to tanto nos mais centrais como nos mais 
longínquos cantos do território. Claro, 
sem falar nas terras venezuelanas, onde 
Maduro está caindo de podre.

não há boa fé na América
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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

A importância de Minas Gerais na econo-
mia brasileira é significativa: o estado 
concentra a terceira maior participação 
no Produto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Além disso, Minas é a segunda unidade federativa 
com mais empresas de tecnologia da informação 
e biotecnologia. 

O segundo maior ecossistema de startups 
do Brasil, que abriga o San Pedro Valley – uma 
das maiores comunidades de startups do país -, é 
outro destaque mineiro no campo da inovação. E, 
ainda, é em terras mineiras que estão mais de 20 
incubadoras, seis parques tecnológicos, empresas 
multinacionais e o maior número de universidades 
públicas do país.

Conectar essas instituições é uma das estraté-
gias do Governo de Minas para acelerar a econo-
mia do estado. E, para desenvolver as áreas de ci-
ência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, 
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico de Minas Gerais (Sede), por meio Sistema 
Mineiro de Inovação (Simi), realiza uma chamada 
para o cadastro de organizações do ecossistema 
de inovação mineiro. Startups, empresas de base 
tecnológica, aceleradoras, fundos de investimento, 
universidades, incubadoras, governos municipais, 
dentre outras instituições, estão convidados a 
participar deste movimento até 10/3.

O cadastro tem por objetivo dar visibilidade 
nacional e internacional para o ecossistema de 

inovação de Minas, além de facilitar a conexão das 
empresas que responderem ao questionário. Isso 
será feito por meio da publicação de um estudo 
sobre o setor de ciência, tecnologia e inovação em 
Minas Gerais e da disponibilização da base de da-
dos sobre as instituições desse setor no portal Simi.

A partir desse levantamento, será possível 
detalhar como o ecossistema mineiro se estrutura, 
além de possibilitar o engajamento dos atores em 
iniciativas que fomentem o empreendedorismo. 
“Isso vai contribuir para o fortalecimento da econo-
mia, para a geração de negócios e para o aumento 
das chances de sucesso dos empreendimentos”, 
explica o diretor de Fomento ao Ecossistema de 
Inovação da Sede, Pedro Vaz.

mdB busca filiação
de romeu zema

Por parte do governador Romeu Zema (Novo) 
não há nada de concreto, mas deputados 
do MDB insistem em convidar o atual chefe 

do Executivo para se filiar à sigla. Os argumentos 
utilizados são o fato de serem um dos maiores 
partidos de Minas, com 7 parlamentares, e dos 
emedebistas estarem no comando de um bloco 
parlamentar, com 24 integrantes, considerado 
o mais expressivo da Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais (ALMG).

A possibilidade de Zema sair do Partido Novo 
não é novidade, mas, agora, a informação ganha 
mais detalhes. Segundo se comenta nos bastidores 

da Casa, não tem sido fácil para as lideranças do 
governo conseguirem votos e aprovar projetos 
importantes. No caso recente da aprovação do 
aumento dos salários para os servidores, os par-
lamentares de esquerda aprovaram a matéria, en-
quanto os dois representantes do Novo, partido do 
governador, votaram contra e ainda concederam 
entrevista à imprensa criticando o tema enviado 
pela Cidade Administrativa.

As chances de Zema abandonar seus compa-
nheiros é um tema em construção, porém, já existe 
um movimento de acordo com o que se ouve nos 
bastidores da ALMG. Há um verdadeiro disse-me-
-disse quando o assunto é convencer o governador 
a mudar de sigla. E, ao que tudo indica, quem 
está à frente dessa persuasão é o líder do bloco 
dos 24 deputados apoiadores do governo, Sávio 
Souza Cruz, considerado um dos parlamentares 
de grande influência verbal. 

Obviamente essa é uma pauta que perpassa 
por vários segmentos internos, inclusive pelo pró-
prio presidente da ALMG, deputado Agostinho Pa-
trus (PV). Não faz muito tempo que ocorreu um en-
contro do chefe do Executivo estadual com alguns 
políticos mineiros, entre eles, o ex-governador 
Alberto Pinto Coelho que teria dito: “Governador, 
o apoio formal de deputados no âmbito da ALMG 
facilita muito o trabalho administrativo”. E, talvez, 
esteja aí a motivação para sua saída do Partido 
Novo. É que com mais de 2 anos de mandato, 
Zema não tem uma base de sustentação firme no 
Legislativo mineiro. Pelo contrário, é sempre uma 
luta permanente no momento de garimpar votos.      

Os matemáticos da política mineira acres-
centam ao mote mais um ingrediente: o Novo já 
definiu o vereador Mateus Simões para disputar 
a Prefeitura de Belo Horizonte. Ou seja, isso serve 
de fagulha na gasolina espalhada entre o atual 
prefeito Alexandre Kalil (PSD) e Zema. 

Não é novidade que Kalil almeja criar o seu 
grupo político, independente do Palácio da Liber-
dade. E a candidatura de Simões, neste momento, 
é apenas por questão ideológica, uma espécie de 
exigência estatutária. O nome dele não chega a ser 
competitivo para enfrentar a popularidade de Kalil, 
embora exista a intenção de Simões em construir 
alianças com os grupos de esquerda para fazer opo-
sição à administração municipal da capital mineira.   

tribunal de contas
Neste segundo semestre, o conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
Sebastião Helvecio, terá direito a aposentadoria 
compulsória e, nos meandros políticos, é visível 
a agitação para saber quem vai ocupar o lugar 
dele. O nome mais comentado é justamente o de 
Sávio Souza Cruz por ser um dos mais antigos da 
Casa e, também, por ter comandado diferentes 
secretarias de estado.

governador está sendo
sondado pelo mdB

Alberto Pinto coelho manteve
encontro político com zema
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AMM, Estado e TCEMG discutem aplicação
dos repasses aos municípios mineiros

Representantes da Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM), do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (TCEMG) e do Tesouro Estadual se 
reuniram para atender as demandas dos secretá-
rios de Fazenda dos municípios mineiros quanto à 
aplicação dos repasses do acordo judicial, firmado 
entre a AMM e o Estado, com mediação do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em abril de 2019.

De acordo com a assessora do departamento 
de Economia da AMM, Angélica Ferreti, “a reunião 
foi pautada com objetivo alinhar uma nota técnica 
do TCE para que os gestores possam estar ampara-
dos pelo Órgão Fiscalizador da correta aplicação e 
escrituração contábil, remanejamento da receita 
para outras fontes e sobre vinculação constitucio-
nal em saúde, educação e duodécimo da câmara 
nos repasses advindos do acordo judicial”.

Ao final da reunião, os representantes do TCE 
se prontificaram a estudar a situação. Angélica 
conta que “ficou claro que os recursos efetiva-
mente recebidos, a título de Fundeb, do parcela-
mento, poderão ser revertidos para o caixa geral 
do município ou para a fonte ou conta que ficou 
descoberta quando utilizada para cobrir despesas 
da educação. No entanto, o TCE reconhece a difi-
culdade de se fechar o Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) 
e irão se reunir com os envolvidos na busca de 
uma solução”. 

O TCE também analisará a plataforma Sistema 
Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom) 
na busca e criação de mecanismos para eviden-
ciar os valores recebidos em 2020, referentes ao 
parcelamento do acordo, que irão impactar no 
fechamento das contas. O Estado reconheceu a 
dificuldade dos municípios em identificar os re-
cursos do parcelamento do Fundeb e irão efetuar 
publicações desses valores que servirão de base 
na prestação de contas com o TCE.

“O tribunal se propõe a estudar a matéria, 
para manifestar sobre o pleito do duodécimo da 
câmara. É importante destacar que o Estado rea-
firma seu compromisso de honrar o pagamento 
do acordo aos municípios”.

Acordo
O acordo firmado entre a AMM e o Estado, com 

mediação do TJMG, foi para a quitação do confisco 
de R$ 7 bilhões da cota-parte dos municípios mi-
neiros sobre os valores do ICMS e Fundeb. O Estado 
vai pagar a dívida em 33 parcelas. As três primeiras 
parcelas, que devem ser pagas até março, são 
referentes à retenção de repasses obrigatórios de 
impostos em janeiro de 2019, pela atual adminis-
tração, no valor de R$ 1 bilhão.

Após o pagamento das três parcelas, o governo 
começará o pagamento da dívida herdada do gover-
no de Fernando Pimentel, referente ao mesmo tipo 
de retenção, durante 2018, no valor de R$ 6 bilhões. 
Esses pagamentos serão feitos em 30 parcelas.

Foram avaliadas questões como:

 Contabilidade dos repasses do ICMS e IPVA 
referente ao ingresso do Acordo Judicial de 
2018 e 2019;

 Remanejamento dos repasses do Acordo 
Judicial para a conta do tesouro municipal 
fonte 100;

 Vinculação do Acordo Judicial para Saúde, 
Educação e repasse do duodécimo da Câmara 
Municipal;

 Remanejamento dos recursos do Fundeb, 
cota-parte do ICMS e cota-parte do IPVA, refe-
rentes ao acordo judicial 2019 para a fonte 100;

 Como contabilizar o repasse do IPVA e 
cota-parte do IPVA-Fundeb do acordo judicial 
com o repasse do dia;

 Remanejamento dos recursos da Conta Ces-
são Onerosa (pré-sal) do Banco do Brasil para 
outra conta de movimento do município, neste 
caso, a Caixa Econômica Federal.

governo de minas abre cadastro para mapear
ecossistema de inovação no estado
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Pimentel na câmara dos deputados?
Entre os petistas mineiros, começa a ser debatida a possibi-

lidade de o ex-governador, Fernando Pimentel, ser candidato a 
deputado federal. Apesar de ele ter sido condenado pela Justiça 
Eleitoral a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e 
lavagem de dinheiro, os advogados especializados dizem que isso 
não o impede de concorrer ao pleito. É aguardar para conferir... 

sucessão em Juiz de Fora
No ano passado, circulou a informação indicando que o 

deputado federal Júlio delgado (PSB) estava transferindo o 
seu título de eleitor para Belo Horizonte. Caso isso tenha se con-
cretizado, a mudança não faz sentido, pois ele aparece na lista 
de pré-candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Complicado...

liderança sem prestígio
Na administração do ex-presidente michel temer, o depu-

tado federal mineiro Fábio ramalho (MDB), popularmente 
conhecido Fabinho liderança, ocupava o posto de primeiro 
vice-presidente da Câmara Federal. Naquele período, ele era 
procurado por políticos e empresários do Brasil inteiro. Hoje, 
o parlamentar circula nos eventos de Belo Horizonte sem ser 
demandado por ninguém. Seu prestígio foi reduzido de ma-
neira espetacular. Coitado.

Política em contagem
Amigos do presidente do MDB mineiro, deputado federal 

newton cardoso Jr, juram que o parlamentar não será candidato 
a prefeito de Contagem. Mas, ele pretende coordenar a campanha 
de algum nome de seu partido e de outras lideranças do município.

desespero em Brumadinho
As empresas terceirizadas, que foram encarregadas de construir 

um canal por onde vai passar a água do Rio Paraopeba para abaste-
cer o reservatório da Copasa, não estão fazendo o seu papel direito. 
A obra, financiada pela Vale e administrada pela estatal, tem trazido 
muitos problemas, principalmente com os proprietários das terras 
por onde o cano irá passar. Se os ânimos não se acalmarem, com 
certeza haverá processos contra essas companhias. 

carnaval X Kalil
Como previsto, as notícias negativas sobre desabamentos 

em Belo Horizonte foram sufocadas pelas matérias positivas do 
Carnaval de 2020. Ou seja, nesse episódio, o prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) se saiu bem. Ora veja.

sucessão em ouro Preto
De família abastada de Minas, o ex-prefeito e ex-secretário 

de Estado, osvaldo Araújo, ainda não se manifestou sobre a 
sucessão em Ouro Preto. Apesar disso, a tendência é que ele 
aceite o desafio de ser postulante ao posto de prefeito. Como 
ponto positivo em sua bagagem, uma informação a ser con-
firmada em outubro deste ano: osvaldo nunca teria perdido 
uma batalha eleitoral naquela cidade histórica. A conferir.

sucessão em sabará
Ao longo dos anos, o médico diógenes Fantini foi ad-

versário do grupo de wander Borges (PSB). Porém, como 
atualmente Fantini está fora do jogo e, a reeleição de Borges 
só depende dele mesmo.  

deputado irritado
O deputado guilherme da cunha (Novo) está irritado, pois, 

segundo ele, o estatuto do partido não está sendo cumprido 
pelos seus filiados, inclusive pelo governador do estado. De 
acordo com pessoas próximas, o parlamentar estaria pensando 
em abandonar a vida pública.

http://www.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://simi.org.br/cadastro
http://simi.org.br/cadastro
https://www.portalamirt.com.br/author/carol/
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

nat macedo

Presidente dA FederAção dAs indústriAs do estAdo de minAs gerAis (sistemA Fiemg)

O desemprego é a face mais 
cruel das crises econômicas, 
tenham elas origem em fatores 
estruturais, em equívocos de 

governantes ou em ambos, como é o 
caso brasileiro. O desemprego dissemina 
a degradação econômica, propaga a 
indigência social e confisca a cidadania 
dos trabalhadores e de suas famílias. Por 
tudo isso, é muito bem-vinda a Medida 
Provisória 905, que institui o Programa 
Verde Amarelo, com o meritório objetivo 
de gerar 1,8 milhão de empregos nos 
próximos 3 anos para atender jovens 
entre 18 e 29 anos. 

É uma iniciativa oportuna e neces-
sária. Afinal, mesmo sinalizando tímida 
redução nos últimos meses, os números 
medidos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) ainda 
mostram cenário para o qual devemos 
olhar com seriedade e preocupação. A 
taxa de desemprego recuou, mas cerca 
de 12 milhões de brasileiros continuam 
sem oportunidades no mercado de tra-
balho. Considerando-se quatro pessoas 
por família, são quase 50 milhões de 
pessoas afetadas por esse grave problema 
nacional. 

Além disso, tão grave quanto o de-
semprego é a deterioração do mercado. 
Os trabalhadores sem carteira assinada 
e por conta própria seguem batendo 
recordes, atingindo, aproximadamente, 
11,8 milhões e 24,4 milhões de pessoas. 
Mais: a informalidade supera 42% e cor-

responde a um contingente da ordem de 
40 milhões de brasileiros. O mais alar-
mante neste cenário dramático é que a 
taxa de desemprego entre os jovens é 
2,2 vezes maior do que a geral, tendo 
chegado ao patamar dos 25%. O foco da 
MP 905 é exatamente este contingente 
de pessoas. 

A Federação das Indústrias de Minas 
Gerais (Fiemg) estudou e mensurou 
alguns efeitos positivos da MP 905. A 
liberação do trabalho aos domingos em 
um grupo de apenas 11 setores da indús-
tria mineira, por exemplo, tem grande 
potencial de gerar resultados positivos, 
surpreendentes e alentadores: cresci-
mento de 1,25% no Produto Interno Bruto 
(PIB) de Minas Gerais e de 1,08% no do 
Brasil; criação de 97 mil novos empregos 
no estado e 612 mil no restante do país; 
elevação da renda em R$ 1,8 bilhão em 
Minas Gerais e R$ 17,2 bilhões no Brasil; 
crescimento das exportações mineiras em 
R$ 1,1 bi e em R$ 6,5 bi em todo o país; 
e aumento de faturamento dos setores 
selecionados de R$ 9,2 bi em Minas e de 
R$ 73,7 bi no Brasil.

 O mais importante é que, além de 
não ferir direitos, a MP 905 promove 
a inserção no mercado de trabalho. O 
contrato na modalidade Verde Amarelo 
é válido para aqueles que nunca tiveram 
carteira assinada anteriormente e tem 
prazo máximo de duração de 2 anos – 
depois disso, passa valer o regime tradi-
cional de emprego. 

Por todas essas razões, a Fiemg apoia a 
MP 905 e espera sua aprovação em regime 
de urgência pelo Congresso Nacional. A in-
dústria mineira se sente gratificada por cons-
tatar que na formulação da medida foram 
utilizados estudos realizados pelas equipes 
técnicas da Fiemg. Entre eles, o que trata dos 
“custos ocultos” que oneram as empresas 
brasileiras, tirando-lhes competitividade 
frente aos seus concorrentes internacionais 
e comprometendo sua capacidade de pro-
duzir e de gerar empregos. São verdadeiros 
“impostos ocultos” presentes em todo o pro-
cesso produtivo, impactando negativamente 
questões trabalhistas, tributárias, ambientais 
e de uso de energia. 

Exemplo: os custos gerenciais decor-
rentes da complexidade da legislação 
trabalhista elevam em 44,6% a folha sala-
rial das empresas. Também elevam esses 
custos outras obrigações que a ineficiên-
cia e incompetência da máquina pública 
transferem às empresas, a exemplo das 
cotas de aprendizes e deficientes – 6,6%. 
A consequência é que, na ponta, um sa-
lário de R$ 1 mil que o trabalhador põe 
no bolso chega a custar para a indústria, 
R$ 2.832. É uma realidade inaceitável. 

A MP 905 marca a mudança deste 
cenário – e por isso tem o apoio da 
indústria. Que venham, com urgência, 
outras iniciativas capazes de gerar opor-
tunidades também para trabalhadores 
com mais de 55 anos. Criar empregos 
deve ser, hoje e sempre, o compromisso 
maior da sociedade brasileira.

Empregos para o Brasil

“O Plano Estratégico Minas e Espírito Santo está na mesa e as expectativas são as mais otimistas”

Aplicativo ambiciona minimizar
inadimplência entre os brasileiros
O Ótris app funciona como uma espécie de “Uber das negociações”

Desemprego, falta de educação financeira e 
planejamento, atrasos salariais, parcelamentos e 
acesso ao crédito fácil são apontados por especia-
listas como principais fatores para a inadimplência. 
Uma pesquisa da Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil), apontou que 61 milhões de 
pessoas fecharam o ano no vermelho.

Os dados indicam ainda que o número de 
dívidas teve um recuo maior em 2019 do que em 
2018, fechando o ano com 3,3% de queda. Os 
débitos com o setor de comunicação foram os que 
tiveram a maior queda (16,4%), nesse segmento é 
englobado telefonia, internet e TV por assinatura. 
Seguem no ranking as dívidas bancárias como 
cheque especial, cartão de crédito e empréstimos 
(-1,9%). Por outro lado, subiram débitos contraídos 
no comércio, via crediário (+0,9%) e os fixos men-
salmente com água e luz (+2,1%).

Pensando em reduzir a inadimplência, a em-
presa Ótris Soluções Financeiras, rede de franquias 
de recuperação de crédito, lançou o Ótris App. O 
aplicativo funciona como uma espécie de “Uber 
das negociações”, conectando microempresários 
com um especialista do segmento. No serviço, a 
empresa se cadastra no app e a equipe trata de 
toda a negociação com os endividados. “Nosso 
objetivo é disponibilizar uma ferramenta acessível. 
A atividade de recuperação do crédito pode ser 
muito desgastante para os microempreendedo-
res tanto pelo relacionamento com os clientes, 
quanto pelo tempo gasto”, explica Caio Katayama, 
fundador da Ótris.

Na prática, por mensalidades a partir de 
R$ 49,90, cada credor pode cadastrar até 150 CPF’s 
e CNPJ’s que estão inadimplentes com sua empre-
sa. Os contatos dos devedores vão de forma au-
tomática para franqueados da Ótris que 
se tornam responsáveis em negociar 
os valores. Além disso, o app possui 
recursos que possibilitam que 
o empreendedor acompanhe 
aquilo que foi recuperado em 
tempo real, podendo inclusive 
resgatar os créditos.

Segundo Katayama, o objetivo 
não é apenas realizar negociações, 
mas fazer uma reeducação financeira 
no consumidor e, com isso, contribuir para a 
redução progressiva no número de devedores 
em todo o país. Além disso, otimiza o tempo do 
empresário. “O app possibilita ao microempreen-
dedor focar nas vendas e prestação do serviço do 
que com os inadimplentes”.

Na plataforma, a equipe toma cuidado de 
distribuir as carteiras de clientes inadimplentes 
de uma empresa numa cidade diferente da 
localidade da organização. “Isso foi pensando 

para não causar problemas entre ne-
gociadores e inadimplentes, caso 

sejam identificados. Assim, eles 
podem realizar o tratamento 
por meio do aplicativo até que 
gerem acordos de pagamento”.

Segundo ele, a proposta é 
que, a partir do cadastramento 

de CPF’s, feito pelo credor, as dívi-
das fiquem sob o roaming de nego-

ciadores em todo o país durante 5 anos. 
Ele acrescenta que, num futuro, o app, 

que está disponível para Android e IOS, poderá 
gerar postos independentes de trabalho. “A rede 
terá novidades para o mercado, com geração de 
emprego para negociadores autônomos. Essa 
parte ainda está sendo programada”, conclui.

o objetivo
não é apenas

realizar negociações,
mas fazer uma

reeducação financeira 
no consumidor

ideia é otimizar o
tempo das microempresas
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Publicidade oficial
Depois de muita polêmica sobre a publicidade institucional 

da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, somente agora, 
3 anos após o acontecido, um grupo de vereadores está deba-
tendo uma nova legislação sobre o tema. Mas, se depender 
da presidente da Casa nely Aquino (PRTB), o assunto será 
debatido apenas na próxima legislatura. Ufa. 

sucessão em moc
Apesar da imprensa local afirmar que o deputado federal 

marcelo de Freitas (PSL) irá disputar a Prefeitura de Montes 
Claros, pessoas próximas ao parlamentar desmentem a infor-
mação. Mesmo porque, ele mantém uma boa relação com o 
atual prefeito Humberto souto (Cidadania). 

sucessão em ipatinga
Em Belo Horizonte, o ex-deputado leonardo quintão 

deixou escapar que o seu pai, sebastião quintão, está com 
tudo pronto para disputar a Prefeitura de Ipatinga. Vai ser um 
duelo de gigantes, podem apostar.

sucessão em vespasiano
Apesar da sua vida particular estar resolvida, o ex-prefeito 

e ex-secretário de Estado, carlos murta, não confirma a sua 
participação na disputa da Prefeitura de Vespasiano. Porém, 
quando tem oportunidade de falar sobre o assunto afirma 
que, se for para o embate, vai jogar pesado. Se cuide, prefeita 
ilce rocha (PSDB).

ministro falante
Profissionais da imprensa com acesso ao Palácio do Planal-

to, são unânimes em dizer que a assessoria de comunicação da 
Presidência insiste que o ministro da economia Paulo guedes 
evite falar em público. “Ele sempre escorrega e esses deslizes 
sempre trazem problemas para o governo e, principalmente, 
provocam oscilações na economia. Mas o cidadão tem língua 
solta, fazer o quê?”, dizem alguns deputados governistas.

executivo x legislativo
A ordem em Brasília é evitar que os membros do Executivo 

coloquem em suas pranchetas temas polêmicos, pois isso aca-
baria atrapalhando o andamento de projetos importantes no 
Congresso, como a Reforma Administrativa. Os membros do 
governo têm a impressão que o presidente da Câmara, rodrigo 
maia (DEM), fica esperando alguma frase mais contundente 
para rebater por meio da TV. 

sem votos
As grandes cidades do Sudeste, São Paulo, Vitória, Rio e, 

especialmente, Belo Horizonte, sofreram de maneira dema-
siada com as recentes chuvas. No entanto, todos sabem que 
isso aconteceu por falta de obras de infraestrutura. Ao longo 
de décadas, políticos não quiseram realizá-las, pois são caras, 
ficam debaixo do chão e, o pior, não rendem votos. Só que 
agora, pessoas estão morrendo por conta dessa heresia.
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leíse costa

com lucro de r$ 3 bilhões, setor de parques
de diversões e aquáticos projeta 2020 otimista

Destino ideal para crianças, idosos e casais, 
seja em viagens individuais ou em grupos, 
os parques temáticos e aquáticos são sinôni-

mos de passeio para toda família. E o Brasil tem se 
firmado, cada vez mais, como um dos principais des-
tinos latino-americanos, especialmente os aquáticos. 
Segundo dados do Sistema Integrado de Parques e 
Atrações Turísticas (Sindepat), o setor tem faturamento 
anual de mais de R$ 3 bilhões.

Ao todo, o segmento gera cerca de 15 mil em-
pregos diretos e 100 mil indiretos no país. “O setor 
é atraente e está entre os mais 
dinâmicos. Os parques não pa-
ram de inovar, pelo menos uma 
grande atração ou equipamento 
novo chega em um ciclo de um 
ou 2 anos. São investimentos al-
tíssimos e que tem como objetivo 
gerar novos fluxos de turistas, 
além da revisitação daqueles 
que já foram”, contextualiza a 
diretora executiva do Sindepat, 
Carolina Negri. 

De acordo com o último 
levantamento da Themed En-
tertainment Association (TEA), 
associação internacional do seg-
mento, no ano passado, o total de 
visitantes nos grandes parques do 
mundo ultrapassou meio bilhão 
de pessoas, o equivalente a qua-
se 7% da população mundial. 
Segundo o estudo, há apenas 5 
anos, a quantidade de frequen-
tadores em relação à população 
global era de 5%. Por aqui, as 
atrações brasileiras receberam 
30 milhões de turistas.

Carol ina expl ica que o 
Brasil tem vocação para os par-
ques devido ao clima e estilo 

da população. “As atrações são bem distribuídas 
em diversos estados do país. Porém, algumas 
regiões se destacam, como o Sul do Brasil, com 
Gramado (RS) onde há diversos parques de 
pequeno porte; Foz do Iguaçu (PR), com empre-
endimentos variados; e Penha (SC). Outra região 
rica em parques é o Cerrado, no Centro-Oeste, 
com Goiás se destacando. O interior de São Paulo 
também tem crescido em número e investimentos, 
bons exemplos são os polos de Itupeva, Vinhedo 
e Olímpia”, diz. 

Segundo a diretora, os parques indoors (em 
locais cobertos) também estão em alta. “Atibaia 
ganhou o maior aquático indoor do país recente-

mente. O Nordeste também se fortalece com em-
preendimentos em diversos estados, como Ceará, 
Maranhão, Pernambuco e Bahia”, completa. 

Segundo o ranking do site de viagens TripAd-
visor, cinco parques aquáticos brasileiros estão 
entre os 25 melhores do mundo. O Eco Parque 
Arraial d’Ajuda, localizado no distrito que leva o 
mesmo nome, em Porto Seguro (BA), figura a 4ª 
colocação no Travellers’ Choice 2019. Ainda estão 
na lista: Beach Park (6º), em Aquiraz (Ceará); 
Thermas dos Laranjais (7º), em Olímpia (São 
Paulo); Parque Aquático Cascanéia (12º), em 
Gaspar (Santa Catarina); e o Hot Park (24º), em 
Rio Quente (Goiás). Já no ranking de melhores 

parques de diversões, os americanos dominam 
a lista. O Beto Carrero World, localizado em Pe-
nha (Santa Catarina), é o único representante 
brasileiro na classificação.

Sem mar, Minas Gerais, segundo a diretora, 
tem potencial para investimento no ramo. “O 
estado é um dos maiores do país. Sua população 
está entre as que mais viaja e com grande afinida-
de com parques. Por isso, vemos com muito bons 
olhos uma iniciativa para um grande parque na 
região. Há alguns empreendimentos de menor 
porte hoje, mas acreditamos que haja demanda 
para os maiores”, afirma.

O momento para investir seria propício, já que 
o setor comemora uma vitória 
importante: a isenção definitiva 
do imposto de importação sobre 
a compra de equipamentos. A 
demanda era considerada o 
principal obstáculo ao desenvol-
vimento do ramo. 

“Todos os parques novos, 
bem como aqueles que têm 
programado a chegada de no-
vas atrações, irão se beneficiar. 
Lembrando que, do momento 
da compra de um equipa-
mento até sua instalação e 
inauguração, pode-se levar 
meses, dada a complexidade 
e personalização necessários. 
Isso também mostra o alto 
nível dos investimentos e das 
atrações, o que é favorável para 
a economia, com novos empre-
gos, visitantes que retornam 
e movimentação financeira. 
Para o público, pode ser mais 
um motivo para visitar parques 
e atrações. É uma relação de 
‘ganha-ganha’. Temos acredi-
tado no Brasil como a próxima 
fronteira de desenvolvimento 
do setor”, projeta Carolina.
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.
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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!

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

Você a um
like de tudo

o que acontece
em Minas

www.edicaodobrasil.com.br

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

A HistÓriA Pode se rePetir – O então governador Maga-
lhães Pinto, líder civil do movimento de 1964, chamado de revolu-
ção, mas também taxado de golpe, pretendia ser o presidente da 
República. Para isso, ele promoveu em Minas uma comemoração 
do aniversário da revolução e convidou para o evento o então 
presidente Marechal Castelo Branco e pessoas importantes do seu 
governo. Magalhães preparou um palanque para as autoridades 
na Avenida Afonso Pena e fez uma parada militar com discurso. 
Castelo Branco ficou impressionado com o tamanho e aparato, 
inclusive de armamento da Polícia Militar e chegou a comentar 
com Magalhães sobre a grandiosidade. Acabada as comemora-
ções, Castelo Branco reuniu o alto comando das Forças Armadas 
e baixou um decreto subordinando as PMs de todo o país ao 
comando do Exército, além de nomear o general Meira Matos 
para ser o coordenador de todas as PMs dos estados. A primeira 
providência de Matos foi retirar os armamentos de guerra das 
PMs, confinando-as ao policiamento de seus estados. Conto essa 
história para informar que o presidente Jair Bolsonaro pode fazer 
a mesma coisa. Vai novamente subordinar as PMs dos estados ao 
Exército e tentar unificar seus salários para evitar a insubordinação 
que aconteceu no Ceará.

Presidente da Federação das indústrias do estado de minas gerais 
(Fiemg), Flávio roscoe nogueira, e o presidente do sindicato das empresas 
de transporte de Passageiros de Belo Horizonte (setraBH), Joel Paschoalin

FAlAndo em Presidente BolsonAro, ele já se conscientizou 
que o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, já está 
com prazo de validade vencido na pasta e, por isso, deverá trocá-lo 
de posto até o meio do ano. Segundo fonte palaciana, Weintraub 
já caiu, falta apenas escolher a data de demissão. No entanto, o 
presidente pretende dar-lhe um cargo de consolação.

A Petrobras anunciou que em 2019 teve lucro recorde de 
R$ 40 bilhões. Parte desse dinheiro veio de vendas do controle 
da BR e da TAG.

Belo Horizonte já pode ser considerada a cidade da diver-
sidade carnavalesca. A expectativa é que na próxima folia, o 
número de foliões seja superior ao deste ano. O Carnaval de 
BH tem se fortalecido cada vez mais.

Aos poucos, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) vai recom-
pondo a cidade após os estragos das últimas chuvas. Parte da 
Avenida Tereza Cristina, entre a rotatória do Coração Eucarístico 
e a fábrica da Vilma Alimentos, está em obras. Agora, o prefeito 
precisa olhar com carinho também para os bairros Betânia e 
Salgado Filho.

indenizAção milionáriA - O município de Brumadinho 
pode receber uma indenização milionária se a justiça alemã lhe 
der ganho de causa. É que a prefeitura e mais 1.123 pessoas estão 
processando a Tüv Süd, consultoria que atestou e certificou a Vale 
sobre a segurança da barragem do Córrego do Feijão. A ação está 
correndo em Munique e pode render 70 milhões de euros para 
o município e as famílias das vítimas da tragédia. Cada familiar 
pode receber em torno de 40 mil euros de indenização.

domingo, dia 1º de março
Jornalista Fábio Rodrigues
Jornalista Aparecida Oliveira
Dr. Walter Matozinhos
Dr. Carlos Alexandre

segunda-feira, 02
Dr. Lúcio Assunção
Longuinho de Freitas

terça-feira, 03
Dr. Neilor Lasmar 
Lomelino Ramos Couto
Cícero (Do Acordeon)
Jose Agenor Lopes Cançado

quarta-feira, 04
Jornalista Renata Moutinho Vilela
Rosália Peixoto

quinta-feira, 05
Ex-secretário Danilo de Castro
Sra. Elizabete Rodrigues Ateniense
(esposa do Aristóteles Ateniense)
Vicente Faria
Ex-deputado Geraldo da Costa Pereira

sexta-feira, 06
Ruizinho Guimarães
Viviane Brasil – Metropax

sábado, 07
Fernanda Camila
Felipe Camargo Vieira
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leíse costa

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

mAriA inês vAsconcelos

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Sentir uma forte e repentina dor nos 
testículos pode ser sinal de uma tor-
ção testicular, condição considerada 
comum, que acomete 1 a cada 4 mil 

homens e que, se ignorada, pode levar à re-
tirada das glândulas e, consequentemente, 
à infertilidade. Como explica o urologista Ed-
son Nascimento, o quadro clínico tem dois 
picos de incidência. “Um deles é o período 
neonatal. Mas, geralmente, 65% dos casos 
acontecem em adolescentes dos 12 aos 18 
anos”, diz.

A causa mais aceita pela comunidade 
médica é de que seja uma condição con-
gênita. “Temos algumas suspeitas, a mais 
aceita é que isso aconteça devido 
a uma fixação inadequada do tes-
tículo na túnica vaginal (bolsa de 
membrana serosa que cobre os 
testículos). Portanto, acredita-se 
que esse pico de incidência na 
adolescência aconteça devido ao 
aumento do peso testicular. Ou 
seja, nessa idade, ele aumenta, 
pesa mais e quando há essa 
fixação inapropriada, o testículo 
pode torcer no próprio eixo levando ao 
quadro clínico. Podendo chegar a dar duas 
voltas nele mesmo”, esclarece. 

Mesmo a dor sendo descrita como 
insuportável, podendo causar até náuseas 
e vômitos, muitos homens negligenciam o 
sintoma e não procuram por atendimento 
médico. “Também pode acontecer do 
paciente ter um diagnóstico errado de epi-
didimite, infecção testicular, e chega uma 

hora que o testículo infarta, para de doer e 
com o tempo vai atrofiando”, afirma.

A sensação de “alívio” após 24h de dor 
forte não significa que o homem se livrou 
do incômodo, mas que o quadro se agravou. 
“O grande problema é o outro testículo 
torcer e a pessoa ficar sem nenhum, ou 
seja, infértil. Nestes casos, o paciente perde 
os testículos e necessita de cirurgia para 
remoção. Por isso, mesmo que um só torça, 
deve-se fixar os dois”, explica Nascimento.  

O médico explica que, por ser uma 
condição congênita, não existe prevenção. 
“O importante é saber como proceder, já 
que se a distorção for feita entre 4 e 6h, a 
viabilidade de reversão é praticamente de 
100%. Depois de 12h, essa chance cai para 
20% e depois de 24h, nenhum dos testículos 

são viáveis”.
O tratamento para a torção 

testicular é cirúrgico. “O médico 
pode tentar distorcer com mano-
bras na urgência, porém, ainda 
assim, é necessário a fixação 
dos dois testículos de forma 
cirúrgica para que não aconteça 
novamente. Após o ultrassom 
para fortalecer o diagnóstico, 
procedemos para cirurgia”.

Segundo o especialista, no procedi-
mento, a bolsa testicular é aberta, o cordão 
espermático é distorcido e fixado no escroto. 
Normalmente, dependendo da idade do 
paciente, é aplicada a anestesia raquidiana. 

Realizada por um urologista, o proce-
dimento é considerado simples e dura, em 
média, de 30 a 40 minutos. De acordo com 
o especialista, na questão sexual, não são 
conhecidas alterações.

Desde que o mundo é 
mundo, a coação pela impo-
sição de medo é uma forma 
de agressão utilizada para 
movimentar o sujeito e conse-
guir resultados. Numa relação 
desigual de poder, como a do 
trabalho, o terror psicológico, 
também chamado de psicoter-
ror ou assédio moral, é uma 
ferramenta potencial para 
minar a capacidade psíquica 
do trabalhador e forçá-lo a 
produzir ou atuar no jogo da 
forma desejada pelo patrão.

Sim, mesmo, na atual 
conjuntura, ao lado dos avan-
ços tecnológicos e dos novos 
modelos de gestão moder-
nos, aparentemente mais 
participativos e inclusivos, o 
mundo do trabalho tem um 
lixo sombrio em seus porões. 
Tudo é muito simples e calcu-
lado: o empregador mina a 
psiquê do empregado, inde-
pendentemente de seu nível 
de adesão, por meio de um 
desgaste contínuo. São utiliza-
das diversas estratégias, desde 
humilhação, diminuição pe-
rante os colegas, imposição 
de metas inatingíveis, ordens 
mal dadas e impossíveis de 
cumprir, agressividade para o 
batimento de metas, divulga-
ção de boatos ou informações 
pessoais e, sobretudo, ameaça 
de dispensa. Ele, o trabalha-
dor, não tem capacidade para 
escapar, caso queira manter o 
emprego.

Todas as figuras de assédio 
moral são reunidas na catego-
ria chamada de violência no 
touch ou tortura psicológica. 
Ela se caracteriza pela agres-
são constante e ininterrupta, 
mas sem o uso da força física 
e sem provocar sinais exter-

nos visíveis – daí o nome no 
touch (sem toque). O intuito é 
exercer uma relação de poder 
e autoridade sobre a vítima.

Infelizmente, a violên-
cia no touch está tomando 
conta do mercado de trabalho 
brasileiro em vários níveis. E já 
podemos ver os efeitos de suas 
desordens, como o aumento 
da incidência de suicídios – da-
dos da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) apontam que 
as mortes autoprovocadas no 
país aumentaram 7% entre 
2010 e 2016, especialmente 
entre os homens –, de casos 
graves de depressão, síndrome 
de Burnout (esgotamento físi-
co e mental relacionado à vida 
profissional) e outras doenças 
psiquiátricas incapacitantes. 
Em decorrência disso, há uma 
onda gigante de afastamentos 
e aposentadorias precoces em 
mão de obra jovem, entre 30 
e 35 anos, no auge do vigor.

Só a síndrome de Bur-
nout afeta quase 30% da po-
pulação no Brasil, o segundo 
país em nível de estresse, atrás 
apenas do Japão, segundo 
pesquisa do Internacional 
Stress Management Associa-
tion (Isma). A doença, que, 
em 2019, entrou para a lista de 
síndromes crônicas da OMS, 
se caracteriza por meio de 
“apagamentos” no ambien-
te de trabalho, nervosismo, 
negatividade, cansaço físico 
e mental excessivo, insônia e 
dificuldade de concentração. 
As sequelas são cada vez mais 
complicadas, desde a perda da 
memória a crises agudas de 
ansiedade, problemas uriná-
rios, cardiopatias, problemas 
musculares e gastrointesti-
nais e cegueiras temporárias. 

Tudo junto e misturado. O 
tratamento é complicado e 
oneroso, pois uma doença 
engatilha a outra, gerando 
comorbidade patogênica.

Embora sejam invisíveis, 
as doenças mentais não são 
menos graves ou menos so-
fridas do que as que deixam 
sequelas físicas. Além disso, 
são altamente incapacitantes. 
Tudo isso ocorre a partir do 
enfraquecimento psicológico 
do empregado e de sua expo-
sição sensorial à violência no 
touch ou ao psicoterror. O 
objetivo é sempre destruir 
a capacidade de resistência 
psíquica e colocar a vítima 
cooptada em situação de 
enorme vulnerabilidade. Atin-
gido este estágio, aliena-se a 
vítima, para que ela não tenha 
mais nenhuma capacidade de 
decisão, a não ser ocupar o 
lugar que lhe foi traçado.

Freud, Lacan e Melanie 
Klein, cada qual a sua manei-
ra, já identificavam o fenôme-
no da alienação, não ao modo 
da descrita por Marx, referente 
à linha de montagem, mas 
uma alienação decorrente da 
perda ou do corte do afeto, do 
interesse ou da motivação. E 
é justamente nesse lugar que 
está situada a violência no 
touch, caracterizada pela im-
posição de medo. Em vez de 
prazer, o trabalho deixa de 
ter significado e afeto para se 
tornar algoz. Deixa de ser fer-
ramenta de construção, para 
ser meio de desconstrução. 
Aliena ao invés de significar. 
Castra ao invés de agregar.

Muito pior do que a dor 
que realmente acontece e que 
realmente se experimenta é a 
dor que se imagina.

Violência no touch: assédio moral pode
trazer sequelas emocionais e físicas

dor intensa no testículo pode indicar
torção e precisa de cirurgia urgente

Se ignorado, problema pode levar à remoção das glândulas

“também pode
acontecer do
paciente ter

um diagnóstico 
errado de

epididimite,
infecção

testicular”
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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.

Inteligência emocional: por que ela é
tão importante para se obter o sucesso?

istoricamente, a primeira inteligên-
cia a ser estudada foi a racional. A 
lógica e a matemática passaram 
a ser compreendidas como de 

suma importância na sociedade, além de 
determinar sucesso profissional e pessoal. 
Com o tempo, estudiosos perceberam que no 
coeficiente intelectual existiam outros tipos de 
inteligências, uma delas é a emocional que, 
atualmente, tem sido muito discutida.

Segundo o psicólogo e coach Fredy Figner, 
nunca tivemos um período de tanto adoeci-
mento das pessoas. “O fato é que ninguém 
conseguirá obter sucesso pessoal, profissional 
ou em qualquer tipo de relacionamento se 
não souber gerenciar suas emoções e senti-
mentos, em especial os negativos. A inteligên-
cia emocional é um dos grandes trunfos para 
quem almeja ter sucesso na vida”.

Para ele, a autoconsciência emocional 
é uma necessidade. “Em teoria, essa é a 
possibilidade do ser humano aprender a 
lidar com as próprias emoções e usufrui-las 
em benefício próprio. Além disso, compre-
ender os sentimentos e comportamentos 
do outro ajuda bastante”.

Figner acrescenta que essa inteligência 
também está relacionada à empatia, au-
tomotivação e habilidades sociais. “Auxilia 
a lidar com pessoas diferentes de nós. 
Quando entendemos que esta flexibilidade 
e mobilidade em lidar com a pressão, stress 
e com perfis opostos, nossa racionalidade 
impera ao invés das emoções”.

Autoconhecimento 

O autoconhecimento é uma das prin-
cipais formas de desenvolver a inteligência 
emocional. A psicóloga e especialista em 

neuropsicologia, Bia Sant’Anna, explica 
que é preciso saber reconhecer emoções 
primárias. “A primeira coisa é entender 
quando nosso corpo sente determinadas 
emoções, por exemplo, tristeza, medo, 
raiva, alegria, amor e nojo, que são as 
seis básicas”.

Depois disso, é preciso determinar 
quais são os gatilhos que nos fazem reagir 
a essas emoções e associar isso a uma 
interpretação da realidade: O que penso 
em situações em que estou com raiva? Ou 
alegre? Como me comporto? “Se a gente 
se habituar a olhar para dentro, ter um au-
tomonitoramento e não ser levado a agir 

de forma impulsiva, adquirimos a chave 
para uma maior inteligência emocional”.

Bia conta que, em termos de automo-
nitoramento, é preciso ter um tempo de 
reflexão e práticas mediativas, de respi-
ração, tudo o que nos auxilia a acalmar e 
analisar nossas ações e refletir.

A jornalista Camila Oliveira tem tenta-
do trilhar o caminho do autoconhecimento 
por sofrer diversas crises emocionais e de 
ansiedade ao longo de sua vida. “Comecei 
a fazer academia por causa da minha co-
luna, mas percebi que o exercício também 
me ajuda emocionalmente. Fiz alguns 
retiros de meditação que me auxiliaram 

muito a perceber que precisava tomar 
providências. Busco assistir palestras 
on-line que também me ensinam a ser 
mais tolerante”.

Diagnosticada com ansiedade, a te-
rapeuta integrativa Graziele Pine afirma 
que teve também episódios de síndrome 
do pânico. “É preciso autoconhecimento 
e compreensão para entender que esse 
processo é uma busca contínua. Estudo 
desde o primeiro transtorno, há 17 anos, 
por meio de terapias holísticas, energéticas 
e palestras. Também já fiz terapia, acompa-
nhamento com coach, além de vivências de 
autoconhecimento e meditação”.

Graziele acrescenta entender que 
ninguém é perfeito e que todos temos 
altos e baixos, mas que, hoje, tem uma 
tranquilidade que antes não conseguia 
alcançar. “Sou mais centrada comigo 
mesma e consigo lidar melhor com as 
situações do dia a dia”.

relevância

Figner esclarece que alguns hábitos 
travam a inteligência emocional. “Pessoas 
que reclamam todos os dias permitem 
que a vida fique cinzenta em todos os 
âmbitos. O autocuidado consiste em ter 
mais momentos prazerosos, meditar, ser 
mais grato pelas coisas, se desenvolver e 
se respeitar. Quando seus sentimentos e 
emoções começam a dominar o compor-
tamento e a lhe trazer prejuízos, você não 
tem consciência de como está agindo e 
acaba explodindo com os outros ou se 
implodindo”.

Ele acrescenta que cuidar da saúde 
emocional é, exclusivamente, cuidar de 
si mesmo. “Nesse processo que afeta 
a empatia das pessoas (capacidade de 
gerar confiança, vínculo e conexão com 
o outro), alguém com pouca inteligência 
emocional acaba tendo dificuldade de 
estabelecer relações interpessoais e pre-
judicando sua habilidade de se relacionar 
socialmente”.

Bia faz uma analogia para explicar 
a relevância de se buscar a inteligência 
emocional. “A pessoa não vai agir no 
impulso, mas parar e analisar como 
reagir. É como se a vida fosse um barco: 
quem tem inteligência emocional, possui 
o controle e ele segue na direção que a 
pessoa quer. Quem não tem, fica à deri-
va e o barco se movimenta conforme a 
maré”, conclui.

Pi
xa

ba
y



G E R A L 9EDIÇÃO DO BRASIL
29 de fevereiro a 7 de março de 2020

loraynne Araujo

40% das escolas mineiras
não possuem biblioteca

Prazo para o cumprimento de lei federal que obriga as instituições a terem esse espaço termina neste ano

Apesar de serem im-
portantes instrumentos 
para a aprendizagem 
e ensino em qualquer 

nível educacional, segundo dados 
do Censo Escolar do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 
de 2018, 40% das escolas de Minas 
Gerais não possuem biblioteca. E 
para tentar mudar essa realidade, 
em 2010, foi sancionada a Lei Fe-
deral 12.244, conhecida como Lei 
da Universalização das Bibliotecas 
Escolares. 

De acordo com a legislação, 
“todas as instituições de ensino do 
país, públicas e privadas, deverão 
desenvolver esforços progressivos 
para constituírem bibliotecas com 
acervo mínimo de um título para 
cada aluno matriculado - am-
pliando este acervo conforme sua 
realidade, bem como divulgar 
orientações de guarda, preserva-
ção, organização e funcionamento 
das bibliotecas escolares”. O prazo 
para o cumprimento dessa lei 
acaba em maio deste ano e 6.314 
instituições ainda não contam com 
esses espaços. 

A presidente do Conselho Re-
gional de Biblioteconomia – 6ª 
Região, que inclui os estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo, Marília 
Paiva, diz que há dois estudos que 
documentam a importância das 
bibliotecas. “O ‘Retrato da Leitura 
no Brasil: Biblioteca’ foi publicado 
no ano passado e mostra que esses 
locais contribuem com a melhoria 
no desempenho escolar e isso pode 
ser notado na diferença numérica de 
pontos dos alunos que fizeram o exa-
me do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb). Aqueles 
que possuem acesso às bibliotecas 
apresentaram um desempenho 
melhor nas provas”. 

Outro estudo que demonstra a 
importância desses locais foi desen-
volvido pela Unesco e contou com a 
participação de professores da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). “Essa pesquisa mostrou que 
a infraestrutura das escolas pode ser 
um diferencial no processo de apren-
dizagem. Quanto mais recursos a 
instituição possui - seja uma quadra, 
uma cantina para merendar ou até 
mesmo uma biblioteca -, mais fácil 
aquele aluno conseguirá aprender 
o conteúdo da sala de aula”. 

Marília também fez um perfil das 
escolas que ainda não possuem bi-
bliotecas. “Na maioria das vezes, são 
locais pequenos, com pouca estrutu-

ra física, mais distantes dos grandes 
centros e com poucos alunos. Além 
disso, quanto menor o nível escolar 
das pessoas que frequentam, menor 
também a chance do colégio de 
ter esses espaços. E é importante 
ressaltar que o investimento deve 
ser feito primordialmente em escolas 
que estão em regiões mais carentes, 
pois são nesses locais que o livro 
pode ser uma peça fundamental de 
mudança social”. 

tempo de adaptação 

 Para a presidente, os 10 anos 
de adaptação para a implemen-
tação de uma biblioteca foram 

suficientes. “Temos que pensar 
que são mais de uma década de 
alunos que passaram por aquele 
colégio e não tiveram acesso a 
isso. Ademais, quase todas as 
escolas já possuem um espaço 
físico onde colocam livros, sejam 
didáticos ou literários, que são 
enviados para as instituições, 
sendo que essa prática acontece 
desde a década de 90, durante o 
governo de Fernando Henrique 
Cardoso. As instituições precisam 
apenas contratar um profissional 
adequado para organizar esse 
local”. 

Questionada sobre o valor 
inicial desse investimento, Marília 
afirma que ele não pesa tanto no 
orçamento final de manutenção. 
“O Conselho de Biblioteconomia 
irá fazer o seu papel de fiscalização. 
Vamos a todas as escolas para 
saber se o local está cumprindo 
com a legislação e, caso haja 
irregularidades, vamos notificar. 
Se não houver mudanças, há tam-
bém a possibilidade de uma ação 
judicial e o pagamento de multa. 
Todavia, a nossa intenção não é 
que o local gaste dinheiro com esse 
tipo de cobrança, mas sim com a 
implementação de uma biblioteca 
de qualidade”, finaliza.

você sabia?

Em Belo Horizonte fun-
ciona a Biblioteca Pública 
Estadual de Minas Gerais. 
Ela foi criada em 1954, pelo 
então governador Juscelino 
Kubitscheck, e o projeto 
arquitetônico foi confiado 
a Oscar Niemeyer. A nova 
biblioteca nasceu com a 
missão de empreender uma 
variedade de ações culturais, 
conectadas à leitura. 

Em 1961, ela passou a 
ocupar o prédio atual, na 
Praça da Liberdade, e rece-
beu o nome de “Biblioteca 
Pública Estadual Luiz de 
Bessa”, em homenagem 
ao intelectual e funcionário 
público que veio para o Bra-
sil e aqui fixou residência, 
prestando grandes serviços 
ao estado de Minas Gerais.

Atualmente, ela abriga 
um acervo de mais de 311 
mil exemplares, conta com 
mais de 124 mil associados 
e recebe cerca de 300 mil 
pessoas a cada ano.
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Mercado de estética vai movimentar
o Expominas nos dias 8 e 9 de março

Edição apresenta mais de 90 marcas e palestrantes da Europa e EUA em workshops

A “Estética e Micro - Feira e 
Congresso” movimenta 
o mercado mineiro em 
sua 3ª edição, dias 8 

e 9 de março, no Expominas, em 
Belo Horizonte. A mostra é promo-
vida pela Fire Eventos, responsável 
pela organização de outro sucesso 
nacional no segmento de beleza: 
a Professional Fair – considerada a 
maior feira brasileira de beleza fora 
de São Paulo. 

O evento reúne o trade nacio-
nal e internacional do mercado de 
estética, cílios e micropigmenta-
ção, apresentando lançamentos de 
produtos e tendências com cerca 
de 70 expositores, representando 
mais de cem marcas. A programa-
ção inclui congressos, simpósios, 
workshops e diversos cursos para 
atualização e qualificação profis-
sional. 

A expectativa é movimentar 
R$ 15 milhões em negócios com a 
visitação de mais de 18 mil pessoas 
e 70 caravanas do interior de Minas 
e de outros estados.

A programação apresenta o 3º 
Congresso Científico Internacional 
de Estética, Cílios e Micropig-
mentação com a participação de 
profissionais do mercado nacional 
e do exterior. Raimonda Leišytė, da 
Lituânia, e a canadense Lia Juhas 
farão palestras sobre alongamento 
de cílios; o brasileiro André Nessi 
e o americano Luis Rivera abor-
darão sobre o toque internacional 
para bem-estar e Natalia Martins 
e Vitaliy Svitalskiy discutirão as 
novidades em micropigmentação. 
A promoção da 3ª edição dos cam-
peonatos de micropigmentação e 
cílios é outro destaque do evento.  

O segmento de beleza segue 
em expansão no mercado nacio-
nal e Minas Gerais se tornou rota 
obrigatória para os profissionais 
interessados em se especializarem 
e atualizarem técnicas. O diretor 
da Fire Eventos, Alexandre Araújo, 
explica que nos últimos anos ocor-
reu um aumento na demanda por 

procedimentos, principalmente, 
nos segmentos de micropigmenta-
ção e cílios. A proposta é garantir 
espaço para atualização profissio-
nal e apresentar novos produtos e 
equipamentos. 

“A feira abre a possibilidade 
de adquirir máquinas, apresentar 

serviços e produtos, promover 
negócios, conhecimento e esti-
mular o empreendedorismo para 
o setor de estética, micropigmen-
tação e cílios. Só o mercado de 
micropigmentação acumula um 
crescimento de 250% nos últimos 
2 anos”, afirma.

de braços abertos para receber o Brasil e o mundo 

Planejado dentro dos padrões internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis e multifuncionais 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 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, (@expominas-
bh) e confira mais informações pelo site: www.expominasbh.com.br

serviço 
“estética e micro - Feira e congresso”
data: 8 e 9 de março
Horários: Congresso: das 9h às 18h – Feira: das 11h às 19h 
valor: O ingresso para os dois dias de evento está no valor de R$ 30
local: Expominas (Av. Amazonas, 6200 – Gameleira)

Inscrições e mais informações
pelo site: www.esteticaemicro.com.br
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As intervenções iniciadas na Via 
Expressa têm como objetivo rebaixar 
a pista nos dois sentidos de tráfego 
para fazer uma readequação que tam-
bém interfere na estrutura do viaduto 
existente. A previsão é que esta etapa 
fique completamente pronta até o dia 
8 de março.

O presidente da Autarquia Mu-
nicipal de Trânsito e Transportes de 
Contagem (Transcon), Leonardo 
Reis, informa que o sentido BH/Be-
tim foi finalizado, porém, em razão 
das chuvas nos últimos dias, a data 
de conclusão do sentido Betim/BH 
foi alterada. “No fim de semana 
programado para o término das 
intervenções, o trânsito será restrito 
em uma das pistas novamente, o 
fluxo será redirecionado para uma 
faixa de rolamento do sentido oposto, 
ou seja, quando o sentido Contagem/
Belo Horizonte estiver restrito, os 
condutores deverão seguir por uma 
faixa de rolamento no sentido Belo 
Horizonte/Betim”, completou.

Para garantir mais segurança 
aos que trafegam na região e alertar 
sobre a altura máxima permitida de 

4,40 metros, a Transcon instalou re-
dutores de velocidade (quebra-molas) 
e sonorizadores na Via Expressa de 
Contagem, no trecho onde as inter-
venções estão sendo feitas. Quando 
a obra for totalmente concluída essas 
sinalizações serão retiradas.

Outras intervenções também 
estão previstas nas vias adjacentes, 
como a adequação viária da Avenida 
Carmélia Dutra, que dá acesso ao 
bairro Beatriz; e o sentido duplo de 
tráfego da Rua José Pedro de Araújo, 
que liga o bairro Beatriz à Avenida 
João César de Oliveira. Outras melho-
rias são: a redução da inclinação de 
rampas, evitando quebra dos veículos 
semi-reboques, e o alargamento das 
alças para melhorar o raio de giro dos 
semi-reboques.

O Complexo Viário do Beatriz 
contempla ainda a implantação do 
Corredor Norte-Sul, que vai interligar 
as regiões da Cidade Industrial e Nova 
Contagem por meio da construção 
do Terminal Sede, em frente ao 18º 
Batalhão da Polícia Militar, e Terminal 
Darcy Ribeiro, em frente à entrada do 
bairro homônimo na LMG-808.

Onze praças de Juiz de Fora deverão 
ser adotadas por pessoas físicas e jurídicas 
dentro do projeto “Praça Viva”. Os enve-
lopes com as propostas foram abertos 
no dia 20, pelos membros da comissão, 
formada por representantes das secreta-
rias de Planejamento e Gestão (Seplag), 
Comunicação Pública (Secom), Obras (SO), 
Esporte e Lazer (SEL), Administração e Re-
cursos Humanos (SARH), Desenvolvimento 
Econômico (Sedeta), Transportes e Trânsito 
(Settra) e Meio Ambiente e Ordenamento 
Urbano (Semaur). O resultado final do 
chamamento público será divulgado até o 
fim de março.

O objetivo da “Praça Viva” é estimular a 
participação da sociedade civil organizada 

nos cuidados e manutenção das praças 
públicas e de esportes do município, in-
dispensáveis para o bem-estar, o lazer e a 
qualidade de vida da população. 

Os interessados puderam escolher 
quaisquer das 112 praças indicadas. Para 
isso, foi apresentada à Seplag carta-
-proposta de adoção, contendo o projeto 
a ser desenvolvido e o cronograma de 
ações. O termo prevê a obrigatoriedade 
de o adotante conservar os espaços, 
melhorando as condições de paisagismo 
e dos equipamentos já instalados. Além 
disso, ficará a cargo dos adotantes possíveis 
melhorias de condições de infraestrutura, 
como, por exemplo, canteiros, calçadas e 
acessibilidade, incluindo rampas e piso tátil.

A prefeitura permanecerá responsável 
por esses espaços, e ao adotante caberá 
zelar pelos cuidados e manutenção. Isso 
durante um ano, a contar da homologação 
do resultado do termo, podendo ser prorro-
gado por um ano, caso haja cumprimento 
positivo por parte do adotante.

A adoção não gera qualquer direito 
à exploração comercial, econômica e/ou 
publicitária no local, a não ser a instalação 
de uma placa de identificação do adotante. 
Também não é projeto de privatização: é 
parceria, em busca de ações que revigora-
rão as praças públicas e de esportes de Juiz 
de Fora, devolvendo à população a noção 
de pertencimento e responsabilidade com 
o que é de todos.

em BH, dia internacional da mulher terá
homenagem na Assembleia legislativa

Programação

Além do evento de 6 de 
março, haverá uma agenda de 
atividades ao longo da semana 
seguinte. Na terça-feira, dia 10, 
a deputada Andréia de Jesus 
concederá uma entrevista cole-
tiva, às 14h, na Sala de Imprensa 
da ALMG. Às 15h, será realizada 
uma roda de conversa, no Es-
paço Democrático José Apare-
cido de Oliveira (Edjão) sobre o 
tema “Mulheres, democracia e 
resistência”.

Outra roda está programada 
para a quarta-feira, dia 11, no 
mesmo horário e local. O tema 
será “Direitos sexuais e reprodu-
tivos e violência obstétrica”.

Ainda no Edjao, durante os 
dois dias, será abrigada a 3ª 
Feira Rainha Tereza de Benguela, 
com exposições de produções 
artesanais (moda, decoração, 
arte, gastronomia) de 20 mu-
lheres empreendedoras negras 
de vilas, favelas e bairros pe-
riféricos de BH e Ribeirão das 
Neves, Vespasiano, Contagem, 
Betim e Sabará, todos da região 
metropolitana de BH.

o 8 de março terá uma programação diferenciada
nesta edição. A abertura oficial será dia 6, às 9h, no
auditório José Alencar, seguida pela homenagem

com votos de congratulações a 42 ativistas que
fizeram ou fazem história em nosso estado

Como parte das comemorações dos 
300 anos de Minas Gerais, que serão ce-
lebrados no dia 2 de dezembro de 2020, 
o Dia Internacional da Mulher terá home-
nagem especial na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). Para lembrar 
a luta de mineiras ao longo desses três 
séculos, o Parlamento realiza, em parceria 
com entidades ligadas à causa feminina e 
órgãos governamentais, o evento Sempre 
Vivas: Mulheres, história e resistência.

O 8 de março terá uma programação dife-
renciada nesta edição. A abertura oficial será 
dia 6, às 9h, no auditório José Alencar, seguida 
pela homenagem com votos de congratu-

lações a 42 ativistas que fizeram ou fazem 
história em nosso estado, algumas já falecidas. 

A presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher e uma das coordenado-
ras do evento, deputada Andréia de Jesus 
(Psol), afirma que, com o tema, se pretende 
fortalecer a história de resistência de mu-
lheres que fazem de Minas a potência que é.

Entre as homenageadas, está, por 
exemplo, a major Carla Lessa Alvarenga 
Leal, primeira comandante de helicóptero 
do Corpo de Bombeiros, que teve um 
trabalho de destaque no resgate dos so-
breviventes do rompimento de barragem 
da Vale em Brumadinho.

O “Sempre Vivas” também continuará 
enfatizando a luta pela vida, levando a 
temática do feminicídio para as ruas. No 
mesmo dia 6, das 13h às 18h, na Praça 
Sete, no Centro de Belo Horizonte, serão 
realizadas palestras, intervenções artísticas 
e oferecidos serviços de orientação em 
tendas montadas no local.

deputada Andréia de Jesus
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Contagem: trecho da Via Expressa no
Viaduto do Beatriz continua em obras
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Prefeitura de Juiz de Fora recebe
propostas para adoção de 11 praças
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Frutas compõem a merenda
escolar em uberlândia

A educação é uma das priori-
dades da Prefeitura de Uberlândia. 
Tendo em mente que a alimentação 
é essencial ao bom aprendizado, a 
Secretaria Municipal de Educação, 
por meio do Programa Municipal 
de Alimentação Escolar, está sempre 
aprimorando a merenda escolar dos 
aproximadamente 70 mil alunos da 
rede municipal. Para este ano, uma 
das novidades são as novas frutas 
inseridas no cardápio: abacate, 
abacaxi, maracujá e mexerica. 

“Mais uma vez, recebemos a 
determinação do prefeito Odelmo 
Leão (PP) de disponibilizar a me-
lhor merenda possível aos nossos 
estudantes. As crianças precisam 
ser bem alimentadas, pois, dessa 
forma, o processo de aprendizagem 
se dá de modo mais efetivo”, disse 
a secretária de Educação, Tania 
Toledo. 

Serão entregues, por mês, 
aproximadamente 8,5 toneladas 
das novas frutas às 121 unidades da 
Prefeitura de Uberlândia e 44 orga-
nizações da sociedade civil (OSCs) 
parceiras da Secretaria Municipal 
de Educação (SME), totalizando 
165 espaços na rede municipal de 
ensino.

 Os itens são ofertados pela 
Agricultura Familiar e somam um 
total de 23 variedades de alimen-
tos, entre frutas, verduras, mel e tu-
bérculos. A oferta é de mais de 420 
toneladas desses itens até o final do 
ano. O segmento é atendido, princi-
palmente, por famílias da zona rural 
que fornecem ingredientes. 

Todas as aquisições de hortifrú-
tis obedecem à Resolução 26/2013, 
do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), vin-
culado ao Ministério da Educação 
(MEC). O documento regulamenta 
que, do total dos recursos finan-
ceiros repassados pelo FNDE, no 
âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae), pelo 
menos 30% devem ser utilizados na 
aquisição de gêneros provenientes 
da agricultura familiar.

rica em nutrientes 

Além dos hortifrútis, que enri-
quecem a alimentação das crian-
ças, também compõem a meren-
da escolar 20 itens básicos que 
continuarão sendo distribuídos 
durante todo o ano, como arroz, 
feijão, suco de caju e macarrão. 
Proteínas, como a carne bovina, 
já foram entregues às cantinas 
das escolas e também farão parte 
do cardápio a carne suína, filé de 
peito de frango e filé de coxa e 
sobrecoxa.

 

lanches 

Para garantir lanches ade-
quados aos alunos, a SME conta 
com uma equipe de nutricionistas 
que desenvolve cinco tipos de 
cardápios para o ensino infantil 
integral e parcial e para o ensino 
fundamental. Uma das novidades 
é que o cardápio, que antes era 
elaborado anualmente, será en-
tregue mensalmente às escolas, 
proporcionando variedade na 
alimentação das crianças. Além 
disso, as instituições também são 
preparadas para atender alunos 
com diferentes características 
nutricionais, como intolerância à 
lactose, diabetes e hipertensão. 

Para tornar a alimentação 
ainda mais atrativa, a SME dispo-
nibiliza lanches diferenciados pelo 
programa Datas Comemorativas. 
Para o mês de junho, por exem-
plo, quando ocorrem as festas 
juninas estão previstas entregas de 
amendoim, milho para canjica e 
pipoca. O mesmo ocorre em outras 
ocasiões, como o Dia das Crianças 
e Páscoa.
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https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2020/mulheres-historia-resistencia/index.html?albPos=1
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2020/mulheres-historia-resistencia/index.html?albPos=1
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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

coronAvírus

escolA integrAl é direito de Poucos

descArte correto de liXo eletrÔnico

O Ministério da Saúde des-
mentiu diversos boatos que co-
meçaram a circular na internet 
sobre o coronavírus. Informações 
falsas causam pânico na popula-
ção e atrapalham os trabalhos 
de investigação das autoridades 

competentes. As pessoas que 
quiserem esclarecer as dúvidas 
com segurança devem acessar o 
site: www.saude.gov.br. Segundo 
os médicos, a população deve 
manter a calma e tomar cuidados 
básicos para reduzir os riscos de 

contrair a infecção, como fazer 
uso pessoal de toalhas, copos e 
talheres. Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca sem higienização 
adequada das mãos, além de 
limpar e desinfetar objetos e su-
perfícies tocados com frequência.

Pesquisadores concluíram 
que alunos formados nas escolas 
de tempo parcial têm 46% de 
chance de ingressar no ensino 

superior, enquanto que os das 
escolas integrais têm 63%. Em 
Minas Gerais, incluindo a capital, 
não chega a 6% o número de es-

tudantes matriculados no ensino 
médio em tempo integral. Os 
dados são do Anuário Brasileiro 
da Educação Básica.

A preocupação com o 
meio ambiente e com a saú-
de não se restringe somente 
às empresas. O cidadão que 
descarta irregularmente pi-
lhas e baterias velhas, DVDs, 
computadores, celulares, en-

tre outros, também tem um 
papel fundamental. O Brasil 
produz em média 1,5 milhão 
de toneladas de lixo eletrônico 
por ano. No mundo, cerca de 
50 milhões de toneladas de 
lixo eletrônico são gerados 

anualmente. No país existem 
diversos postos de coleta e re-
ciclagem de lixo eletrônico. No 
site www.e-lixo.org, você pode 
fazer uma busca dos locais 
mais próximos da sua casa.
Fonte: Envolverde/Carta Capital

cresce número de queixas relacionadas 
ao serviço público. O governo federal recebeu 
274 mil manifestações de usuários de serviços 
públicos em 2019. Nos 400 primeiros dias da 
administração de Jair Bolsonaro (já com o início 
de 2020), o total foi de 307 mil. Os dados são 
do Painel das Ouvidorias da Controladoria 
Geral da União (CGU). Do total de queixas, 
80.355 foram sobre atendimento geral, saú-
de, assistência hospitalar, educação superior 
e transportes aéreos. O número representa 
crescimento de 70,3% sobre as 47.173 recebidas 
em 2018. As manifestações tem relação com a 
maior conscientização do consumidor-usuário. 
No caso do tempo gasto para oferecer alguma 
resposta, há uma boa notícia: em 2019, o 
tempo médio foi de 17 dias até que o cidadão 

recebesse alguma satisfação. Ainda é muito, 
mas representa avanço sobre 2016.  

Fonte: Poder 360

Bloqueio de celular roubado está mais 
fácil. É difícil não conhecer uma pessoa que já 
teve um celular roubado. O cidadão que vive 
em Minas Gerais ou transita pelo estado conta 
com mais uma ferramenta de combate ao furto 
e roubo de celulares, o site www.cbloc.seguran-
ca.mg.gov.br. Muitos não conhecem, mas, por 
meio dessa nova plataforma, a pessoa poderá 
bloquear o aparelho. Com isso, tornará o celular 
inoperante, contribuindo para que possíveis 
autores percam interesse pelo equipamento. 
A iniciativa também ajuda a impedir o acesso 
às informações pessoais.

c A n A l   A B e r t o

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

Prefeito de uberlândia
visita ponte em obras

O prefeito Odelmo Leão (PP) 
vistoriou algumas obras realizadas 
por meio de investimentos munici-
pais que estão em andamento. No 
dia 21, foi a vez da ponte que fará 
a interligação da Rua da Carioca 
para dar novos acessos aos bairros 
Patrimônio, Cidade Jardim, Gávea, 
Morada da Colina, Shopping Park, 
Polo Tecnológico e novos residen-
ciais na região Sul.

“É mais uma obra de mobili-
dade urbana que liga essa grande 
região. Inclusive, a linha de ônibus 
passará por aqui para atender os 
estudantes das universidades deste 
setor. Com este novo acesso, con-
seguiremos desafogar o fluxo das 
vias centrais”, explicou o prefeito.

A ponte está 98% concluída. 
São 37 metros de extensão e 21 
metros de largura para sustentar 

quatro faixas de rolamento (sendo 
duas para cada sentido da via), 
passagem de pedestre, ciclovia e 
uma rotatória para disciplinar o 
trânsito no cruzamento antes da 
ponte. A estimativa é que o trecho 
tenha um fluxo de 25 mil veículos 
diários.

A construção da ponte da Rua 
da Carioca faz parte da segun-
da etapa do programa Uberlândia 
Integrada, retomada pelo prefeito 
em 2018. São mais de R$ 140 
milhões em investimentos em 
mobilidade em todas as regiões. 
O programa contempla dezenas 
de intervenções viárias pela cidade, 
como a construção de viadutos, 
pontes, trevos, trincheiras, tra-
vessias e a execução de 263 km 
(mais de 168 ruas e avenidas) de 
recapeamento de vias de todas as 
regiões.

Humberto Souto recebe moradores 
e lideranças em Montes Claros

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto 
(PPS), recebeu no dia 20, moradores e lideranças 
do bairro São Geraldo II. Durante a conversa, Souto 
enfatizou que a administração está reestruturando 
Montes Claros para o futuro, mas sem se esquecer 
da comunidade, que é de fundamental importância 
para a cidade. 

“Vamos fazer o possível para atender os mora-
dores, primeiramente com a reforma das estradas, 
para depois levar o tão sonhado asfalto para as ruas”, 
destacou.

O chefe do Executivo afirmou ainda que “uma 
grande avenida será construída ao lado do bairro, 
evitando que a população tenha que passar pela 

Rodovia BR-365 para se locomover à área central 
do município, reduzindo drasticamente a distância e 
tempo de viagem”.
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O Itambé/Minas é pentacam-
peão sul-americano (1999, 2000, 
2018, 2019 e 2020)! No dia 21, 
começou na Arena Sabiazinho, 
em Uberlândia (MG), cidade-sede 
da 20ª edição do Campeonato 
Sul-americano de Clubes. Em uma 
decisão mineira, o time da capital 
fez, mais uma vez, história no 
Triângulo Mineiro. Diante do Den-
til/Praia Clube, dono da casa, o 
Itambé/Minas sambou em quadra 
e soltou o grito de campeão, pelo 
terceiro ano seguido, ao fazer 3 
sets a 0, com parciais de 25/22, 
27/25 e 25/16. Além do título, o 
Itambé/Minas garantiu o direito de 
disputar, também pelo terceiro ano 
seguido, o Campeonato Mundial 
de Clubes.

A seleção do campeonato foi 
dominada pelas atletas do Itam-
bé/Minas. A búlgara Dobriana 

Rabadzhieva foi a melhor pon-
teira. Carol Gattaz foi a melhor 
central Léia levou o prêmio de 
melhor líbero e Macrís foi a me-
lhor levantadora. A central Thaisa 
foi eleita a melhor jogadora do 
campeonato (MVP). A seleção foi 
completada pela ponteira Bulai-
ch, do San Lorenzo, pela central 
Carol e pela oposta Martinez, 
ambas do Praia Clube.

Para o técnico Nicola Negro, 
o título representa o resultado 
de um trabalho desenvolvido em 
equipe. “Esse título representa 
a continuidade de um trabalho 
iniciado lá atrás, pelo Minas. Esse 
ano, tivemos mudanças impor-
tantes, com a troca do comando 
técnico e jogadoras. Algumas 
pessoas, no início, não compre-
enderam isso, mas o resultado 
de hoje mostra que estamos no 

caminho certo. Dedico esse título 
à toda a nossa comissão técnica 
e às jogadoras. É o resultado 
do trabalho feito em equipe”, 
destacou.

Sheilla comemorou o seu pri-
meiro título após o seu retorno às 
quadras e ao Minas. “Desde que 
voltei a jogar, sabia que os gran-
des objetivos era a Superliga e o 
Sul-americano. Não estava 100%, 
mas coloquei como objetivo pes-
soal chegar neste campeonato da 
melhor forma possível. Depois de 
3 anos parada, tinha ciência que 
precisaria de um tempo para che-
gar à melhor forma e, ainda, não 
cheguei. Estou a 70% ou 80% do 
ideal. Estou feliz com o resultado 
e o nosso time está de parabéns. 
Ainda está longe do que a gente 
quer, mas, nas horas decisivas, 
jogamos bem”, comemorou.

tênis inadequado pode
aumentar risco de lesões

quando contei
para a fisioterapeuta o 

que tinha acontecido, ela 
levantou a hipótese de que 

o tênis poderia ter sido
um fator determinante

para a torção
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radescobrindo talentos
Ser radialista ou jornalista esportivo é um sonho 

de muitos jovens. Ser narrador, repórter ou comenta-
rista, ter acesso livre aos estádios, ficar próximo dos 
jogadores, transmitir alegria e emoção para milhares 
de pessoas é mais do que um sonho, é algo mágico. 
Para muitos é quase impossível de virar realidade. Para 
quem consegue chegar lá, uma glória. 

No passado vários jovens corriam atrás deste 
sonho nas emissoras de rádio, em geral nas peque-
nas emissoras do interior. Grandes talentos surgiram 
assim. Talentos que brilharam ou continuam brilhando 
nas emissoras das metrópoles. 

Tempos depois surgiram as escolas de comunica-
ção, oferecendo formação superior e qualificada para 
todos aqueles cujo desejo era trabalhar no segmento.  
A cada ano estas faculdades oferecem ao mercado mi-
lhares de jovens. Um verdadeiro exército para encarar 
o desafio da profissão. Muitos sonham em seguir o 
caminho do jornalismo esportivo, tentam de todas as 
formas. As oportunidades são poucas e bem concorri-
das. Quem realmente tem talento e disposição acaba 
alcançando o objetivo. Infelizmente grande parte dos 
formandos não tem interesse pelo esporte. Preferem 
outras áreas mais amenas em termos de trabalho.  

Preocupada com isto, a Associação Mineira de Cro-
nistas Esportivos (AMCE) se uniu ao Centro Integrado 
Empresa Escola (CIEE), entidade de assistência social 
para um projeto inédito. Descobrir talentos. Estamos 
criando um curso bem básico para despertar o inte-
resse real dos jovens pelo jornalismo esportivo. Jovens 
matriculados no CIEE que estão sendo preparados 
para várias profissões. São adolescentes de famílias 
com baixa renda e que buscam preparo para entrar 
no mercado de trabalho. 

Todos são cheios de sonhos, desejam uma vida 
melhor, mas não sabem nem por onde começar ou 

a quem procurar. É aí que entra o nosso projeto. O 
curso será gratuito, ministrado de forma voluntaria 
por profissionais da comunicação esportiva, associa-
dos da AMCE.

Narradores, comentaristas, repórteres, redatores, 
produtores e técnicos irão ensinar aos jovens inscritos 
como funciona cada função, o que precisa ser feito 
para aperfeiçoar, as vantagens e as dificuldades da 
profissão, como encontrar oportunidades, ensinar 
dicas e detalhes, orientar sobre a importância de se-
guir nos estudos, chegar à faculdade, formar e buscar 
sempre a melhor qualificação. 

O objetivo maior será o de mostrar o caminho, 
abrir portas, preparar. 

É como se fosse à categoria de base de um time. 
Quem sabe no meio daquela garotada não nasce um 
grande talento do jornalismo esportivo. 

Entretanto, o mais importante, mesmo que ne-
nhum participante se transforme num profissional 
da comunicação esportiva é o nosso desejo de deixar 
uma marca importante na vida de cada um. Mostrar 
a importância do estudo, da qualificação, de ser um 
profissional de verdade, justo e competente, indepen-
dente da profissão que abraçar. 

Importante destacar que a ideia da iniciativa é do 
jornalista esportivo Ronan Ramos, vice- presidente da 
AMCE, profissional que marcou época nos programas 
e transmissões da famosa TV Itacolomi como o repór-
ter da camisa amarela. 

O CIEE que desenvolve um trabalho magnífico 
de apoio, incentivo e qualificação de jovens apren-
dizes, abraçou a causa de imediato, com muita 
presteza e profissionalismo. Assim, a partir de me-
ados de março, os cursos terão inicio, envolvendo 
centenas de jovens. 

Vamos juntos e unidos à caça dos talentos!

A advogada e corredora amadora 
Paloma Santos se machucou sério 
durante uma corrida no Rio de 
Janeiro, segundo a avaliação da 

sua fisioterapeuta, a lesão foi causada pelo 
fato dela não estar usando o tênis correto 
para a atividade física. 

Ela conta que tomou gosto pela corrida 
há 3 anos e, desde então, não parou mais. 
“Quando estou de férias, sempre me pro-
gramo para participar de alguma corrida 
na cidade onde vou visitar e, quando fui 
conhecer a minha nova sobrinha, não 
foi diferente”.

Durante sua estada no Rio, 
ela se inscreveu para correr 
uma prova de 5 km e, na 
manhã anterior, descobriu 
que tinha esquecido o tênis 
em Belo Horizonte, onde 
mora. “Por sorte - ou azar 
-, a minha cunhada calça a 
mesma numeração do que eu, 
então peguei o tênis emprestado. 
Durante o percurso, não sei como, torci o pé 
e não consegui completar o trajeto”.

Paloma teve que ir para o hospital, o 
médico que a atendeu mobilizou seu pé e 
recomendou fazer fisioterapia para voltar os 
movimentos. “Quando contei para a fisiote-
rapeuta o que tinha acontecido, ela levantou 
a hipótese de que o tênis poderia ter sido um 
fator determinante para a torção. Fiquei 3 
meses longe das atividades físicas e fazendo 
o processo de recuperação”. 

A fisioterapeuta Cássia Moreira diz que o 
tênis pode ser considerado um equipamento 
de segurança durante a prática de exercícios. 
“A escolha adequada desse objeto ajuda a 
prevenir lesões, podendo ainda melhorar a 
performance do atleta ou esportista”. 

 Ela acrescenta que, na hora da escolha, 
deve-se observar o conforto, leveza, absorção 
do impacto, estabilidade, tipo de sola, altura 
do drop e o tipo de pisada, seja neutra, 
pronada (maior suporte no arco plantar) ou 
supinada (tênis mais macio). “Um tênis ina-
dequado aumenta o risco de lesões. Além de 
não oferecer a estabilidade adequada para o 
esporte, eleva também o risco de entorses”. 

Cássia ressalta ainda que para ativi-
dades de impacto, o tênis precisa ter 

capacidade de amortecimento, 
pois isso interfere nas articula-
ções, fáscia plantar, tendões e 
ligamentos. “Se o material es-
portivo for de baixa qualidade, 
eleva-se, consideravelmente, 

o risco de acontecer tendinites, 
fascites  e bursites”. 

Para a prática de muscula-
ção, deve-se priorizar o conforto e a 

estabilidade; para a corrida itens como leveza, 
ventilação, amortecimento e estabilidade devem 
ser levados em conta; e no Crossfit, precisa-se de 
um tênis que absorva impacto e ofereça uma es-
tabilidade, e para as atividades de levantamento 
de peso, um drop mais alto é indicado. “É impor-
tante lembrar que esse equipamento possui um 
prazo de validade, que varia de 400 km a 900 
km. Mas fatores como solado, amortecimento e 
estabilidade devem ser levados em consideração 
na hora da troca”, finaliza.


