
Já pensou em investir em 
bitcoin, zcash ou monero? 
As chamadas criptomoe-
das ou moedas digitais 
já são tendência no 
mercado de investimen-
tos e estão cada dia 
mais valorizadas. Saiba 
mais sobre o assunto. 

Economia – Página 4
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PsoríAse: doençA 
crônicA Atinge 2,7
milhões de PessoAs
A psoríase tem procedência 

relacionada à genética e os 
principais sintomas são o 
aparecimento de manchas 

vermelhas e descamativas na pele. 

Atualmente, a doença atinge 2,7 
milhões de brasileiros e não é conta-
giosa. O representante da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) 
Caio Castro explica que os fatores 

que podem precipitar o surgimento 
são: infecção de garganta, fumo, obe-
sidade, alguns medicamentos, exces-
so de álcool, além de estresse físico 
e emocional. sAúde &vidA – PáginA 7
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O presidente Michel Temer (PMDB) não 
pretende negociar com o governador 
Fernando Pimentel (PT) o ressarci-
mento de R$ 135 bilhões oriundos da 

desoneração fiscal, causada pela Lei Kandir. 
Essa é a opinião do deputado e vice-presidente 
da Câmara Federal, Fábio Ramalho (PMDB), 
que irá sugerir o fim da norma, deixando para 
cada Estado, o direito de cobrar imposto sobre 
exportação. PolíticA – PáginA 3

Fábio ramalho não vê boa 
vontade de temer em devolver
os r$ 135 bilhões aos mineiros
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Atendendo 670 crianças, a maior 
creche comunitária de Minas, São 
Judas Tadeu, em Nova Lima, a partir 
de agora terá apoio do Servas, se-
gundo promessa da primeira-dama 
e presidente da entidade, Carolina 
Pimentel. Ela esteve no local, junta-
mente com o deputado Durval Ângelo 
(PT). educAção e culturA – PáginA 8

A vida de cão não é tão ruim 
como pensávamos. Prova disso 
é que algumas pessoas não se 
incomodam em gastar uma média 
mensal de R$ 189 para garantir 
conforto e boa alimentação de seus 
animais de estimação que, para 
muitos, é considerado um membro 
da família. economiA – PáginA 5

A Câmara Municipal de Itabirito promoveu a 
primeira audiência pública, com a finalidade de 
discutir o Plano Diretor da cidade, enviado pela 
prefeitura. O objetivo é mostrar o trabalho que vai 
ser realizado no município ao longo dos próximos 
4 anos. cidAdes – PáginA 11

Os carroceiros que circulam em BH não vêem com bons 
olhos o projeto criado pelo vereador Osvaldo Lopes (PHS). O 
texto propõe a troca dos veículos de tração animal, como a car-
roça, por motorizados. José Maria dos Santos, vice-presidente 
das Associações dos Condutores de Veículos de Tração Animal, 
promete ir à justiça contra o parlamentar. cidAdes – PáginA 10

carroceiros com
os dias contados?

Moedas digitais são tendência
no mercado de investimentos

maior creche comunitária do 
estado terá apoio do servas

Primeira-dama e
presidente do Servas,
Carolina Pimentel,
levou doações
para a instituição

Plano diretor é discutido

i t a b i r i t o Pets são considerados
membros da família
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natália macedo

“existe um buraco entre a aprendizagem
e aquilo que o jovem vive no seu dia a dia”

O Todos Pela Educação lançou a 7ª edição do relatório 
De Olho nas Metas, publicação que monitora os indi-
cadores dos 5 objetivos estabelecidos pelo movimento 
em 2006. Eles são: 1) Toda criança e jovem de 4 a 17 
anos na escola; 2) Toda criança plenamente alfabeti-

zada até os 8 anos; 3) Todo aluno com aprendizado adequado ao 
seu ano; 4) Todo jovem de 19 anos com ensino médio concluído; 
e 5) Investimento em educação ampliado e bem gerido. 

O Edição do Brasil conversou com o diretor de Políticas 
Públicas do Todos pela Educação, Olavo Nogueira. Para ele, 
existe um buraco entre a forma que a escola oferta a experi-
ência de aprendizagem e aquilo que o jovem vive no seu dia a 
dia, trazendo para a sala de aula professores despreparados e 
alunos desinteressados.

empregos temporários 
Embora trate-se de estimativas, elas são otimistas no que diz respeito 

ao aumento de cerca de 10% do número de contratados para serviços 
temporários. Esse resultado se traduzirá em 72,1 mil empregos no fim 
de ano, ocasião oportuna para o comércio varejista faturar algo em torno 
de R$ 34,3 bilhões, acréscimo de 4,3% em relação ao mesmo período 
do ano anterior.

Essa previsão foi revelada pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A estatística traz um foco de luz no 
índice de desemprego que, segundo a entidade, diminuiu de 13,3% no tri-
mestre encerrado em maio para 12,6% no trimestre concluindo em agosto. 

Os reflexos são imediatos, inclusive, por conta dos denominados 
indicadores mais corriqueiros na macroeconomia, como a queda da taxa 
de inflação, diminuição dos juros e elevação do grau da confiança das 
famílias, proporcionando o surgimento de novas oportunidade de postos 
de trabalho, mesmo que de maneira gradual, porém contínua. 

As informações relativas ao fim de nossa estagnação econômica 
sinaliza que o aquecimento do comércio, de acordo com a pesquisa da 
CNC, permitirá uma média de 50 mil vagas somente no segmento de 
vestuário, enquanto que no setor de hiper e supermercado serão ofertadas 
aproximadamente 10,4 mil postos até o final de dezembro. 

A situação ainda não é vivaz, mas serve para aliviar o desassos-
sego de inúmeras pessoas que estão fora do mercado de trabalho, 
cuja extensão desse drama atinge outros membros da família. Como 
dizem por aí: “a falta de emprego corrói o bolso, a alma e a dignidade 
do trabalhador”. Então, passou da hora de nossos políticos pararem 
de agir incorretamente, fazendo com que o retrocesso econômico seja 
uma companhia constante, abrindo espaço para uma dura realidade: 13 
milhões de brasileiros desempregados. 

Infelizmente, são esses trabalhadores que pagam o preço pelo desor-
denamento dos mandatários de Brasília. Somos todos vítimas de um país 
mal governado e corrupto. Esse lampejo de melhoria é o caminho a ser 
perseguido por todos como forma de virar essa página de agonia de nossa 
população. E, claro, que se pese um governo engendrado em um nau com 
rumos, mesmo porque os filhos desta pátria têm sapiência suficiente para 
esperar que, após a tempestade, sempre virá a bonança. 

Nós, sobreviventes do terceiro mundo, temos o direito a uma vida 
digna e altiva. Se, momentaneamente, estamos passando por esse dis-
sabor, basta rememorar que 2018 está chegando e teremos oportunidade 
de elegermos governantes à altura de nossas vãs expectativas, sejam 
elas presentes ou futuras.

o que são essas metas e 
como elas são mensuradas?

Elas foram criadas em 2006 a fim de 
que o Brasil garanta a todas as crianças e 
jovens o direito à educação de qualidade. 
Os indicadores que nos ajudam a mensu-
rar as metas e avaliar seus desempenhos 
são oficiais e provenientes do governo 
nacional. São utilizados os dados do 
censo escolar, o resultado das variações 
da União, além das informações de apro-
vação e reprovação nas escolas. A meta 
de investimento é verificada de acordo 
com os orçamentos públicos.

o cenário melhorou após a 
aplicação delas? como você 
avalia as 5 metas hoje?

Melhorou, mas ainda existem indi-
cadores baixos. Talvez, os principais 
avanços estejam na 1 e 2, que garante 
acesso e alfabetização. Progredimos nos 
dados de acesso, mas ainda não fecha-
mos esse capítulo no âmbito da educação 
brasileira, uma vez que cerca de 3 milhões 
de crianças de 4 até 7 anos estão fora 
da escola. Crescemos na alfabetização, 
porém o cenário ainda é de alunos de 8 
anos não adequadamente alfabetizados 
em matemática.

As metas 3 e 4 dizem sobre um ensino 
apropriado ao final dos ciclos, ou seja, 5° e 
9° ano do fundamental. Observamos que 
no 5° ano existe um progresso em grande 
medida. Era de se esperar que essa me-
lhoria transbordasse para o fundamental 
2 do ensino médio, mas isso acontece 
de maneira menos positiva. A meta 4 tem 
avançado pouco por conta desses resulta-
dos ruins. E a meta 5 tem crescido, já que o 
gasto público com a educação triplicou nos 
últimos 10 anos. Entretanto, é válido dizer 
que o aumento do investimento não vem 
acompanhado de melhorias no resultado 
do ponto de vista proporcional.

Quais são os maiores desa-
fios?

De um modo geral, os desafios que 
o Brasil enfrenta nessas etapas é em 
relação ao fundamental 2 do ensino 
médio, que tem a ver com a estrutura de 
organização e modelo de escola que hoje 
o país tem. Se nos anos iniciais havia uma 
estrutura que, de certa forma, mostrava 
uma melhoria inconsistente, o fato da 
gente não ver transbordar bons resulta-
dos começam a sugerir que se tenha um 
problema estrutural.

e qual seria esse problema 
estrutural?

Tem a ver com questões curriculares 
e a prática pedagógica do que está sendo 
trazido para os jovens no fundamental 2 
e que se acentua no ensino médio. Por 
isso, é razoável indicarmos que o prin-
cipal desafio da educação é criar boas 
políticas docentes de apoio e formação 
aos professores, além de condições de 
trabalho para que se possa ter uma boa 
atuação. Há um buraco entre a forma 
que a escola oferta a experiência de 
aprendizagem e aquilo que o jovem vive 
no seu dia a dia. 

O ponto mais importante do debate é 
como repensar a prática pedagógica dos 
professores, pois não haverá reforma do 
ensino sem um profissional bem prepa-
rado, motivado e com boas condições 
de trabalho. Enquanto não colocarem 
o professor como elemento central da 
educação, não conseguiremos mudar os 
resultados.

como minas gerais se posi-
ciona dentro desse plano?

Minas Gerais faz parte de um conjunto 
de Estados com o nível socioeconômico 
mais alto. Isso impacta porque, não só no 
Brasil, mas em todos os países, o resul-
tado tem a ver com o nível do local onde 
a escola está. Automaticamente, ele vai 
ser bom se esse índice for alto. Contudo, 
Minas tem um desafio um pouco maior, 
pois é um Estado com um conjunto muito 
grande de municípios. Conseguir fazer 
com que todos tenham um bom sistema 
de educação não é tarefa fácil. 

Qual a expectativa para o 
próximo ano?

Trazer qualidade ao ensino, principal-
mente no fundamental 2 e ensino médio. 
Temos uma oportunidade no que diz 
respeito a melhoria dos resultados, que 
é o avanço da base nacional curricular. 
Ela vai elencar um conjunto de objetivos 
de aprendizagem que deve ser comum 
em todos os alunos de 0 anos até o fim 
da etapa do ensino médio. Muitas redes 
de educação, principalmente as munici-
pais, não têm currículo. Não é o caso de 
Minas, mas isso significa que o que se 
espera no fim da etapa escolar do jovem 
não está claro. 

Do ponto de vista de gestão, isso se 
torna mais grave na medida que as de-
mais políticas não podem ser alinhadas 
para esse objetivo comum. Por exemplo, 
se não sei exatamente o que todos os 
alunos têm o direito de aprender até o final 
de uma etapa, como faço a formação de 
professores? 

A medida tem o papel de alinhar o 
sistema e, se bem implementada, pode 
trazer um avanço importante, uma vez que 
todas as políticas descritas - formações 
e materiais de apoio aos professores, 
avaliação dos alunos com feedback dos 
resultados - passarão a existir em con-
junto, impactando de maneira positiva a 
aprendizagem dos alunos.

diretor de Políticas Públicas do todos pela educação, olavo nogueira

Lu
is

 M
ac

ed
o

A Justiça se politizou e o parlamento se judicializou
“O rabo que balança o cachorro”. A 

citação do ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Gilmar Mendes mostra 
exatamente como está a mais alta corte 
de justiça ao decidir sobre medidas cau-
telares contra deputados e senadores. O 
julgamento do plenário sobre afastamento 
de deputados e senadores do mandato e 
medidas restritivas como a retenção notur-
na deixou os próprios ministros indecisos 
e se desentendendo sobre o resultado 
do próprio julgamento. A conclusão é 
que o STF se deu o poder de determinar 
medidas cautelares a deputados mas, se 
houver restrição ao exercício do mandato, 
elas terão que ser avaliadas pelos plená-
rios da Câmara em caso de deputado, e do 
Senado no caso de senador. É a decisão 
real para o senador Aécio Neves (PSDB), 
afastado por decisão da primeira turma e 
retido a noite.  

Olhando com cuidado a sessão do 
STF com os 11 ministros batendo ca-
beça, sem entender os próprios votos e 
buscando argumentos para apresentar o 
voto, segundo o seu entendimento, e não 
ao contrário me fez pensar que estava 
numa sessão da Câmara ou do Senado. 
Era visível a decisão de cada ministro em 
busca de argumentos. Em vez de avaliar 
a Constituição para chegar ao objeto da 
sessão, os ministros analisaram primeiro o 
Código de Processo Penal para se chegar 
a Constituição. O STF cresceu sim, mas 
não por melhorar a sua qualidade, mas 
pela fragilidade flagrante do Legislativo. 
Este é um poder investigado, condenado 
e impopular. 

Na fragilidade da política, os deputa-
dos e senadores buscam agora as regras 

da Constituição para ganhar a sobrevivên-
cia. Projeto ou decisão perdida na Câmara 
ou no Senado se transforma logo em ação 
no STF. Em alguns casos, a vitória aparece 
e o parlamentar derrota via ministros o seu 
próprio plenário. E ainda comemora. 

Não foi só a justiça que se politizou. O 
Congresso, na contramão, se judicializou. 
A parlamentarização do STF foi atingida 
por duas vertentes. Primeiro a indicação 
de ministros com personalidades mais 
fortes e já respeitados no mundo jurídico. 
Por outro lado, é inegável que depois do 
advento da TV Justiça, os ministros mu-
daram a maneira de votar e até a postura 
no plenário. O ego agora fala mais alto. A 
mesma experiência vivida pelos deputa-
dos e senadores no início da TV Senado 
e TV Câmara. Até os ternos dos deputados 
mudaram depois da telinha prateada.  

Se os dois mudaram foi para melhor 
ou para pior? A pergunta é inevitável. Na 
troca de papel os dois perderam e muito. 

Uma justiça que toma decisões políticas 
não pode ser nunca justa. Um parlamento 
que se judicializa se anula. Nunca um 
deputado ou senador será juiz de nada, 
nem deles mesmos. A crise continua e 
pode até ficar mais profunda. No meio do 
julgamento do STF e diante de tanta con-
fusão o ministro Marco Aurélio lembrou: 
“Temos que esclarecer tudo, pois os tri-
bunais regionais vão nos acompanhar”. E 
vão mesmo, os desembargadores já estão 
apaixonados pelas decisões populares e 
os deputados estaduais aprenderam que 
podem recuperar derrotas no plenário por 
meio das irresistíveis liminares.
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O ponto mais importante
do debate é como repensar

a prática pedagógica
dos professores
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Petistas x tucanos
Um levantamento feito com o eleitorado mostra uma 

completa vinculação do senador Antonio Anastasia com seu 
padrinho, Aécio Neves, ambos do PSDB. Por isso, os petistas 
já sonham contar com Anastasia para disputar o pleito com 
o governador Fernando pimentel (PT). “Vamos jogar pesado 
para provar que um é filhote do outro e todos estão enlamea-
dos”, comenta um deputado do PT.

Aprendendo a votar
Durante entrevista ao programa Cena Política, da BHNews 

TV, o cientista político e professor da UFMG, Lucas Cunha, 
comentou que as diversas operações desencadeadas em 
Brasília - denunciando, prendendo e colocando empresários 
e políticos influentes no olho do furacão - serve para incenti-
var o eleitor a continuar acreditando no projeto democrático. 
“E também, em 2018, será uma oportunidade de ir às urnas 
com mais consciência de sua importância neste jogo”, disse.

indefinição partidária 
É grande a pressão da direção nacional dos Democratas 

visando conseguir a filiação do deputado federal, Rodrigo 
pacheco, atualmente no PMDB. Já a cúpula estadual do PTB, 
sob o comando do presidente Dilzon Melo, continua esperando 
uma possível chegada do pré-candidato a governador Dinis 
pinheiro, até agora, no Partido Progressista.

Frustração tucana 
Segundo comentários ouvidos nos corredores do Congres-

so Nacional, o senador Aécio Neves (PSDB) teria confessado, 
a amigos próximos, que esperava uma atuação mais proativa 
do deputado Domingos Sávio como presidente estadual do 
PSDB. “Então, a saída do parlamentar para ceder lugar à um 
novo presidente estaria acontecendo em boa hora”, comentam.

temer x maia 
Ainda sobre Brasília: segundo comentários da jornalista 

Andréia Sadi, o relacionamento entre Michel Temer (PMDB) 
e Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara, é apenas 
institucional. Ou seja, não convidem ambos para uma mesma 
festa, pois pode dar xabú.

Pensando em minas 
Para celebrar os 25 anos de criação da Escola do Legis-

lativo, será promovida uma edição especial do Pensando em 
Minas com três encontros, nos dias 24 e 31 de outubro e 7 de 
novembro, das 19 às 21h30, no Teatro da ALMG. As temáticas 
escolhidas estão vinculadas às mudanças nos cenários político 
eleitoral e social brasileiro e suas possíveis repercussões nas 
próximas eleições.

livros x internet
“Os produtos elencados a partir da era da internet são 

extremamente inovadores e as ferramentas sociais vieram 
para revolucionar nosso mundo, sem dúvida. Mas não abro 
mão de uma leitura de um bom livro”. Opinião da jornalista 
mineira Fabiana Arreguy.

crítica ao Judiciário 
Sem meias palavras, o cientista político mineiro, Rudá 

Ricci, ao fazer declaração à imprensa atacou: “Vivemos um 
momento que exige muita cautela das autoridades para que 
não haja choque e possíveis rupturas entre as nossas institui-
ções. Mesmo porque parte da culpa em relação ao que está 
acontecendo tem a ver com politização do Poder Judiciário”.

deputado sem futuro?
Nos meandros da política mineira comenta-se que o 

deputado federal George Hilton (PSB) teria perdido o apoio 
da Igreja Universal. Agora, ele está próximo à Assembleia de 
Deus, outra vertente dos evangélicos em Minas. Mas a res-
peito de seu futuro político, se terá ou não a possibilidade de 
ser reeleito para mais um mandato, ninguém aposta nada. É 
aguardar para conferir...

Política em montes claros
Na porta do tradicional Café Galo, no Centro de Montes 

Claros, os comentários versam sobre todos assuntos. Re-
centemente, um cidadão comum disse, em alto e bom som: 
“Uai, nós votamos no atual prefeito Humberto Souto (PPS) 
para que, na qualidade de ex-ministro do Tribunal de Contas, 
usasse seu prestígio para conseguir recursos destinados ao 
município. Agora, ficar chorando falta de dinheiro para inves-
timento, não faz sentido”, disse o freguês do cafezinho mais 
“quente” da cidade.

minas não tem chance de receber
os r$ 135 bilhões da lei Kandir

Quando o assunto é o acerto de contas 
entre União e Estado, o deputado fede-
ral e vice-presidente da Câmara, Fábio 

Ramalho (PMDB), tem uma opinião que choca 
com avaliação de muitas lideranças mineiras. A 
compensação financeira do executivo estadual 
e municípios se deve a perda de arrecadação, 
em função da denominada Lei Kandir. 

O governo mineiro diz haver deixado de 
arrecadar algo em torno de R$ 135 bilhões, nos 
últimos anos, por conta da desoneração de im-
postos, tendo com uma observância a vigência 
de uma lei federal que incentiva as exportações, 
porém com a promessa de compensação do 
governo federal para com os Estados expor-
tadores, o que não vem ocorrendo até agora.

Sobre esse assunto, Ramalho é taxativo: 
“Sou a favor da extinção da lei, mediante auto-
rização para que cada Estado possa tomar as 

decisões independentes”. O parlamentar sugere, 
inclusive, que haja uma taxação de 3% para 
determinados tipos de produtos importados, 
como os industriais, porém, no tangente à 
matéria-prima, como é o caso do minério de 
ferro, a alíquota poderia passar para até 4%.

Indagado a respeito das perdas contabi-
lizadas pelo governo estadual, o parlamentar 
diz não acreditar que aconteça esse ajuste de 
contas reivindicado pelo governador Fernando 
Pimentel (PT). “O governo federal não estaria 
disposto a atender uma demanda dessa impor-
tância”, concluiu o Ramalho.

Opinião da AMM 
Com exceção do parlamentar Ramalho, 

muitas outras lideranças mineiras querem atuar 
no sentido de pressionar o presidente Michel Te-
mer (PMDB) por uma solução mais favorável ao 
Estado e, em consequência, aos municípios, já 
que parte dos recursos, supostamente devidos, 
caberia às prefeituras. 

Prefeito de Moema, presidente da Asso-
ciação Mineira de Municípios (AMM), Julvan 
Lacerda (PMDB), ao ser procurado por nossa 
reportagem comentou: “Acredito ser muito po-
sitivo para todos os municípios mineiros esse 
acerto de contas com base na Lei Kandir. No 
entanto, não creio que ela seja materializada, 
pois vejo falta de interesse do governo federal 
para concluir esse acordo”.

Semana passada, o prefeito de BH, Ale-
xandre Kalil (PHS), na presença de Pimentel, 
além de outras autoridades, fez uma espécie de 
convocação a todos os mineiros de bom senso 
no sentido de caminhar em direção a Brasília, 
com a finalidade de pressionar, especialmente, 
o ministro da área econômica. O intuito é abrir 
um diálogo mais construtivo para esse esperado 
encontro de contas. 

Ele considera fundamental a revisão da 
referida lei, já em discussão no Congresso 
Nacional, para que haja essa compensação 
diante das perdas na arrecadação. Ele relem-
brou que dos R$ 135 bilhões almejados pelo 
governo estadual, aproximadamente R$ 4 bi 
pertencem ao município de Belo Horizonte, valor 
suficiente para resolver em definitivo os cruciais 
problemas relacionados à saúde e à educação.

O prefeito disse ainda que esse assunto não 
é de interesse apenas de Pimentel e aproveitou 
para convocar a união de força de todas as 
lideranças mineiras, incluindo os parlamentares 
federais, prefeitos, vereadores e autoridades 
sindicais para um ato em conjunto e cuidar 
desse controvertido assunto.

O governo federal
não estaria disposto

a atender uma
demanda dessa

importância”

Fabio ramalho diz que o governo federal não atenderá as reivindicações dos mineiros
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BH reivindica R$ 4 bilhões em 
acerto de contas com a União
O governador Fernando Pimentel (PT), 

o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil 
(PHS), e deputados da Comissão Extraordinária 
de Acerto de Contas entre Minas e a União da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
receberam, do presidente da Comissão da Lei 
Kandir (Lei Complementar 87, de 1996), da Câ-
mara Municipal, vereador Gilson Reis (PCdoB), 
o relatório final dos trabalhos da comissão. 
Os dados, que apontam que BH receberia R$ 
4 bilhões com o acordo de contas a ser feito 
com a União.

Segundo Reis, a comissão trabalhou 4 me-
ses, por meio de oitivas com diversos setores, 
entre eles de empresários, de economistas 
e de trabalhadores, e concluiu que o melhor 
caminho para a obtenção deste ressarcimento 
é um debate nacional que promova novo pacto 
federativo.

Em sua fala, ele lembrou que a dívida do 
Estado é de quase R$ 135 bilhões, o que com-
promete diretamente os investimentos, assim 
como os salários dos servidores. “A dívida da 
União com todos os Estados e municípios brasi-
leiros passa de R$ 1,3 trilhão. Só BH receberia 
R$ 4 bilhões”, disse.

O vereador garante que, com o valor, daria 
para construir 1.300 postos de saúde, 800 uni-
dades de educação infantil, reformar hospitais 
e Umeis, além de viabilizar dois rodoanéis na 
capital. “Nossas propostas são, além do encon-
tro de contas, a promoção de uma contrapartida 
do governo federal por meio de obras, de um 
ajuste mensal que evite acúmulo das receitas 
e a revisão da própria Lei Kandir, que está 
ultrapassada”.

Ao representar o presidente da ALMG, de-
putado Adalclever Lopes (PMDB), o deputado 
Rogério Correia (PT) lembrou que o parlamento 
também trabalha o tema e reforçou que a dívida 
da União com o Estado passa de R$ 135 bi-
lhões. “A necessidade deste ressarcimento vem 
desde 1996, quando a Lei Kandir não previu a 
contrapartida com as unidades da federação. 
Não é possível permitir que isso aconteça em 
um momento em que se propõem reformas que 
vão prejudicar o povo”, afirmou.

Ainda de acordo com o parlamentar, se for 
feito o acordo de, pelo menos, interromper o 
repasse que é feito hoje, já seria uma conquista. 
“O Supremo Tribunal Federal (STF) deu prazo 

ao Congresso Nacional para que se aprove 
uma lei que trate da forma de como fazer este 
ressarcimento. Temos, inclusive, a garantia do 
presidente da Câmara dos Deputados, deputa-
do federal Rodrigo Maia (DEM), de que o projeto 
será votado”.

Ao lado de Pimentel, Kalil disse que Minas 
perdeu as usinas da Cemig por “falta de união” 
e “incompetência” de parlamentares e gestores 
do Executivo. A bronca, segundo ele, vale para 
o governo estadual, senadores, deputados 
mineiros e as prefeituras que, precisam se 
unir em uma frente apartidária para cobrar um 
melhor atendimento do governo do presidente 
Temer (PMDB).

governo vai premiar municípios em
favor da integração metropolitana

O Governo de Minas Gerais, por meio 
da Agência de Desenvolvimento da Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), 
irá reconhecer municípios e entidades sociais 
que desenvolvem ações de conscientização 
e estímulo à integração metropolitana. Publi-
cados no Diário Oficial do Estado, os editais 
comunicam a abertura das inscrições para a 
certificação dos municípios com o Selo e as 
regras do Prêmio Cidadania Metropolitana. O 
primeiro destina-se às prefeituras e, o segundo, 
às entidades.

As inscrições para a primeira edição do 
Selo estão abertas até o dia 30 de outubro 
de 2017, e, para participar, as prefeituras 
interessadas devem preencher o formulário 
disponível no site da Agência de Desenvolvi-
mento. Entre os itens, os gestores municipais 

deverão indicar como tem sido a adequação 
do Plano Diretor Municipal às diretrizes do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 
(PDDI) da RMBH.

Previsto na Lei Orgânica da Agência Me-
tropolitana, o Selo pretende reconhecer o tra-
balho de gestores públicos dos 34 municípios 
da RMBH que promovem parcerias mediante 
convênios, consórcios e quaisquer outros tipos 
de parceria que estimulem a boa convivência 
e a implementação de políticas públicas de 
interesse comum.

“Certificar e reconhecer boas práticas 
por meio do Selo tem o objetivo de integrar 
planejamento, organização e execução das 
funções públicas de interesse comum”, explica 
o coordenador do Observatório de Políticas 
Metropolitanas, Nísio Miranda. 

De acordo com o coordenador, nenhum 
habitante das regiões metropolitanas tem a 
vida resumida apenas a uma cidade. “Você 
pode morar em Contagem, trabalhar em Sar-
zedo, morar em Vespasiano e estudar em Belo 
Horizonte”, exemplifica. “Daí a importância de 
difundir a mentalidade metropolitana, com o 
intuito de promoção da cidadania e do convívio 
metropolitano”, conclui.

 Prêmio 
A Agência RMBH também instituiu o Prêmio 

Cidadania Metropolitana – Sociedade Civil. O 
objetivo é o de premiar entidades, movimentos 
sociais, ONGs, universidades e outras organiza-
ções que se destacam na realização de ações que 
fortaleçam a cidadania metropolitana e contribuam 
para a consolidação de um pacto metropolitano.

O prêmio será concedido às iniciativas que 
reforçam a importância da efetivação das Políti-
cas Públicas tendo como pano de fundo o olhar 
metropolitano. Nesta modalidade, as instituições 
com boas práticas poderão ser indicadas por 
pessoas físicas e jurídicas, por meio de for-
mulário no site da Agência Metropolitana, até 
o dia 30 de outubro de 2017. As indicações e 
inscrições são gratuitas.

Kalil chamou os políticos mineiros de incompetentes
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https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/index.html
https://www.almg.gov.br/educacao/sobre_escola/index.html
https://www.almg.gov.br/participe/fale_assembleia/como_chegar.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm
http://www.mg.gov.br/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/
http://www.iof.mg.gov.br/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/selo-de-integracao-metropolitana/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/selo-de-integracao-metropolitana/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/selo-de-integracao-metropolitana/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/premio-cidadania-metropolitana/
http://www.agenciarmbh.mg.gov.br/premio-cidadania-metropolitana/
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da redação

novos materiais de construção 
com rejeitos de minério de ferro

O grave rompimento da Barragem de 
Fundão, que completa 2 anos no próximo 
dia 5 de novembro, recoloca em pauta a 
urgência de serem adotadas soluções mo-
dernas para o problema da estocagem de 
“estéreis” e outros rejeitos das minerações 
de ferro. No caso de Minas Gerais, com 
vocação inata para a mineração, essa ne-
cessidade é mais dramática. Mas graças ao 
Projeto Rejeito Zero criado e desenvolvido 
pela Escola de Engenharia da UFMG, sob 
minha responsabilidade e do engenheiro 
Abdias Magalhães Gomes, já está dispo-
nível para o poder público e o setor privado 
uma tecnologia que aproveita os “estéreis” 
e rejeitos da mineração de ferro e propicia 
o fim de tais barragens.

Urge, agora, o apoio institucional de 
entidades governamentais municipais, 
estaduais e federais para que firmem 
convênios com a Escola de Engenharia, 
visando expandir a utilização dos produtos 
do beneficiamento do material antes im-
prestável e que ocupa enormes espaços, 
com riscos para o meio-ambiente. Após 
10 anos de pesquisas e experimentações, 
a tecnologia disponibilizada pelo Projeto 
Rejeito Zero produz o cimento ecológico 
MetaKflex®, patenteado pela UFMG, o 
qual gera concreto e pigmentos para uso 
em construção de habitações, de estradas 
e outras obras de infraestrutura, além da 
aglomeração de granulados e até de obras 
de arte, como as esculturas Porco de Minas 
feitas com a lama deixada pela Barragem 
do Fundão.

Passados a descoberta de ouro em Vila 
Rica e a de diamante no Arraial do Tejuco 
e o ciclo do ouro e do diamante, Minas 
continua fortíssima na mineração de ferro, o 
material mais usado no mundo. Sem o ferro 
não há aço, não há indústria, nem infraes-
trutura nem bens duráveis de consumo. E 
sem o aço estaríamos ainda na idade do 
ferro fundido do século 18. Mas, além de 
contribuir com maciça produção do minério, 
Minas precisa logo tomar dianteira na nova 
fase de modernização da extração mineral 
iniciada após o acidente em Mariana.

Por isso, defendemos que a mineração 
de ferro se enquadre cada vez mais nos 
conceitos modernos da produção autos-
sustentável, de modo a preservar também 
o meio-ambiente. Para produzir ferro, é 
necessário retirar o minério de ferro da 
crosta terrestre. Porém, esse minério, que 
tem o nome geológico de Itabirito, não está 
sozinho, livre, leve e solto na natureza. 
Está colado em outras rochas, chamadas 

de estéreis porque ninguém as usava para 
outro fim. Uma vez que o Itabirito sozinho 
não pode produzir aço, as minerações apli-
cam as técnicas de purificação para retirar 
o óxido de ferro; e sobram os minerais que 
não servem para a siderurgia e são direcio-
nados para as barragens de rejeitos ou para 
as pilhas gigantes de estéreis.

Até 2014, não se sabia o que fazer com 
o material estocado, fator de acidentes. 
Mas, após 10 anos de pesquisas, em 2014 
eu e Abdias Magalhães Gomes – também 
professor da UFMG e engenheiro civil 
especialista em cimento e derivados – e 
nossa equipe conseguimos transformar 
em produtos nobres os irmãos pobres do 
ferro, os quais possuem algo em comum: 
os filossilicatos, que, ao passarem por 
um cozimento em baixa temperatura, se 
transformam em um cimento de origem 
pozolânica. 

Com os produtos da nova tecnologia, 
construímos com a nossa equipe da Escola 
de Engenharia uma casa de 46 m² utilizan-
do o cimento ecológico, argamassa, pintura 
de ferragens – todos, produtos criados e 
desenvolvidos na UFMG. Os custos das 
edificações são 30% mais baratos que 
as construções convencionais. E os ma-
teriais nelas usados têm a vantagem de 
não serem tóxicos. Entre os professores 
e alunos da UFMG que os manipulam no 
Projeto Rejeito Zero, há 10 anos, ninguém 
ficou doente. E nenhuma análise química 
certificada encontrou qualquer substância 
nociva neles.

Minas continua
fortíssima na

mineração de ferro,
o material mais

usado no mundo

o Que é criPtomoedA?
MOeda viRtUal Se tORNOU teNdêNCia de iNveStiMeNtO

*A pedido, o nome do personagem foi mantido em sigilo.

Dois fatos recentes chamaram a atenção 
do mundo: em março uma mulher foi 
sequestrada, em Santa Catarina, e para 
soltá-la os bandidos exigiram um valor 

bilionário em zcash e monero (criptomoedas) 
que deveria ser depositado em e-wallets (uma 
espécie de carteira digital). E em maio, aconteceu 
o maior ataque de hackers de todos os tempos, 
quando mais de cem países e diversas empresas 
foram afetados. Os criminosos criptografam os 
dados das companhias e para liberar o acesso 
pediram um valor em bitcoin (criptomoeda).

As histórias têm dois pontos em comum: am-
bas são sequestros - a primeira de uma pessoa 
e o segunda de informações. E nos dois casos a 
quantia deveria ser paga em criptomoedas - mo-
edas digitais que estão cada vez mais em alta no 
mercado financeiro. 

João Carlos Oliveira, coordenador de inovação 
do Instituto de Ciências Exatas e Informática (ICEI) 
da PUC Minas, explica que as criptomoedas são 
semelhantes as moedas que usamos no dia a dia, 
como o Real, porém não possuem exemplares 
físicos, apenas na web. “O comportamento das 
pessoas têm mudado, principalmente em relação 
ao e-commerce. Estamos muito ligados às novas 
tecnologias e utilizando-as para consumir diversos 
produtos”.

Para o pesquisador, as moedas digitais são 
uma tendência tanto no quesito de investimento 
quanto para futuras transações comerciais. “Isso 
tem chamado muita atenção dos mercados mun-
diais, inclusive já existem diversos países que as 
criptomoedas circulam e há aqueles que estão 
buscando criar a sua própria moeda virtual”.

Ele acrescenta que, devido às facilidades 
trazidas por essa nova modalidade, elas estão 
sendo bem aceitas pelo público. “Não precisamos 
mais carregar moeda e isso é muito bom, porque 
dificilmente vamos ser roubados. Além disso, o 
consumidor está gastando muito mais o cartão e 
deixando de lado o dinheiro”. 

Bitcoin
Existem diversas criptomoedas, porém a mais 

conhecida e valorizada é a bitcoin. “A cotação no 
mercado está mais ou menos em R$ 15 mil, no 
entanto, como esse setor é muito volátil, ao mes-
mo tempo em que ela pode valorizar bastante, 
também pode cair repentinamente”. 

Essa criptomoeda é produzida de maneira 
descentralizada por milhares de computadores, 
mantidos por pessoas que “emprestam” a capa-

cidade de suas máquinas para criá-las e registrar 
compra e venda. Esse processo é conhecido como 
“mineração”. 

Para evitar que haja muitas bitcoins no mer-
cado e sua desvalorização foi criado os níveis de 
dificuldade de desafios, que são reajustados por 
uma rede, com o intuído de fazer com que ela 
cresça dentro de uma faixa limitada – no máximo 
21 milhões de unidades até o ano de 2140.

Todas as transações envolvendo bitcoins 
são de pessoa para pessoa, não existe nenhuma 
instituição que delimite ou regulamente isso. 
Caso queria adquirir uma criptomoeda, você 
deve conhecer alguém que a possua e negociar 
diretamente com ele. 

“As criptomoedas têm um fundamento para 
existir, as pessoas e o comércio precisam aceitá-
-las e isso está acontecendo. Para se ter uma 
ideia, já existe um caixa eletrônico de bitcoins 
dentro de uma startup em Belo Horizonte”, finaliza 
João Oliveira.  

Desde maio, V.L.S.* decidiu investir em 
criptomoedas. Ele conta que começou, após 
estudar um pouco sobre o assunto. “Depois de 

ganhar alguns satoshi - a menor parte de um 
bitcoin -, resolvi investir em outro lugar. Não tive 
uma experiência muito boa, porque o retorno iria 
demorar bastante. Então, peguei o que tinha 
investido e mandei para uma casa de câmbio 
de criptomoedas e, desde então, eu só faço 
trader (indivíduo que se engaja na transferência 
de ativos financeiros para alguma instituição 
ou para si próprio), que é compra e venda de 
moedas digitais”.

Para quem pretende começar nessa área, 
V.L.S. aconselha muito estudo. “Isso é algo muito 
arriscado e do dia para noite pode-se ter um gran-
de lucro ou perder bastante dinheiro. A bitcoin é 
a primeira moeda digital, a mais forte e a ideia é 
muito interessante por não ter um Banco Central 
controlando. Entretanto, o seu preço de mercado é 
controlado de acordo com a demanda e especula-
ção do mercado. Para se ter uma base, o valor da 
bitcoin dobrou desde o dia em que comecei a ler 
sobre o assunto. Ele pode ser um investimento a 
longo prazo, mas é bastante arriscado. Não sei até 
quando vai continuar sendo interessante investir 
em moeda digital”.

você sabia?
A bitcoin foi inventado por Dorian Nakamoto, um codinome que seria utilizado por 

Satoshi Nakamoto, apesar de ele sempre negar a suposta criação que, ao menos oficial-
mente, permanece no anonimato. E o significado da palavra é bit, que faz referência a rede 
de compartilhamento ponto a ponto (P2P), chamada de BitTorrent, na qual cada usuário 
é anônimo e possui o mesmo valor, e coin que é moeda em inglês.

Bitcoin é
a principal

criptomoeda
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o supremo não é o mesmo
Analisando a atuação dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal sob o ponto de vista jurídico, o professor da Faculdade 
de Direito da UFMG, Thomas Bustamante considerou que 
houve uma evolução positiva dos membros da Corte a partir 
do surgimento do Mensalão do PT. “De lá para cá, eles tomam 
decisões muito mais corajosas do que antes”, comentou.

PsdB em frangalhos
Os jornalistas da crônica política mineira fazem uma análise 

muito cáustica em relação ao futuro do PSDB no Estado e no 
Brasil. “Hoje, o partido está fragmento em alas distintas: uma 
ligada ao Aécio Neves e outra à Tarso Jereissati, além daque-
les grupos mais próximo ao governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, e o prefeito paulista, João Doria Junior. Em cima do 
muro e esperando para saber onde vai está o ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso”, esse é o raciocínio de um 
desses comunicadores. Cruz credo, gente!

Perdendo audiência
Consta no Ministério das Comunicações que, por conta do 

fim das transmissões por sistema analógico, as TVs abertas 
deverão perder um terço de seus telespectadores. Os dados 
e informações não são oficiais, embora sejam passíveis de 
serem confirmados mais adiante.  

supermercado em Brumadinho
Por conta de seu prestígio em Belo Horizonte, a direção 

do Supermercado BH resolveu inaugurar uma loja em Bruma-
dinho, município que está cerca de 60 quilômetros da capital 
mineira. Mas, apesar de toda sua exuberância, está levando 
uma verdadeira “surra” de uma empresa da cidade, o Superluna 
Supermercado. 

Presidente do servas
A presidente do Servas e primeira-dama de Minas, Carolina 

pimentel, se destacou na imprensa pelo rápido atendimento 
às famílias que tiveram parentes mortos no recente episódio 
em Januária, Norte do Estado. Ela, inclusive, mantém uma 
agitada agenda de evento - todos em apoio a pessoas caren-
tes. Em verdade, Carolina tem comparecido em quase todas 
as regiões do Estado, sempre levando algum tipo de ajuda às 
entidades que precisam. 

Fim do governo
Em uma de suas muitas análises sobre os fatos cotidianos 

da política de Brasília, a jornalista Cristiana Lôbo disse: “O 
governo está tão mobilizado na defesa da segunda denúncia 
contra o presidente Michel Temer (PMDB) que poderá sofrer 
um verdadeiro baque no dia seguinte à votação”. A máquina 
pública, em sua avaliação, ficará apática, sem proatividade e 
espaço para votar qualquer tipo de projeto importante, inclusive 
a reforma da Previdência Social. Ave Maria, gente!

Brasil e corrupção
Em São Paulo, o historiador Marco Antonio Villa disse: “O 

Brasil é o país mais corrupto do mundo. É uma situação que 
envergonha qualquer cidadão, em qualquer parte do planeta”. 
Bem cáustico, não é mesmo gente?

deputado x Presidente 
Uma pessoa que esteve presente na recente visita do de-

putado mineiro Fábio Ramalho (PMDB) ao presidente Michel 
Temer (PMDB) notou que, quando o parlamentar reivindicou 
ao chefe do executivo a liberação de R$ 1 bilhão para investi-
mentos no Estado como compensação pela perda das usinas 
da Cemig, Temer fez uma exuberante “cara de paisagem”. Ou 
seja, recebeu o pedido, mas não se comprometeu. Coisa da 
política brasileira, claro.



E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
21 a 28 de outubro de 2017

loraynne Araujo

Por mês, gasto médio com
pets gira em torno de r$ 189

Quando ouve-se aquela 
expressão popular “vida 
de cão”, a maioria das 
pessoas acham que é algo 

negativo, porém essa concepção 

está errada. É o que aponta a 
pesquisa realizada pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL). 

O estudo ouviu 796 consumi-
dores e constatou que 61% dos 
entrevistados consideram seus 
pets como membro da fa-
mília. Por isso, os tutores 
não poupam dinheiro 
quando o assunto é 
bem estar. 

Em média, os gastos com animais 
de estimação ficam em torno de 
R$ 189 todos os meses, valor 
que aumenta para R$ 224 entre 
os consumidores das classes A 

e B. Já quem recebe até 
dois salários mínimos, 

isso pode representar 
até 10% da renda 
familiar.

Além disso, um 
terço (33%) admite 
que na hora das 
compras  sempre 
opta por itens que 
vão além do básico 
e 21% nunca deixam 
de adquirir algo para 
seus animais por falta 
de dinheiro. E os mi-
mos para pets não pa-

ram: 52% comem ração 
premium, 37% sempre 

tomam banho em pet shop 
e 13% fazem tratamentos 

estéticos com frequência.
Marcela Kawauti, econo-

mista-chefe do SPC Brasil, 
ressalta que o mercado de 
produtos para pets está aque-
cido. “Há uma mudança tanto 
dos tutores quanto no setor. Os 
primeiros estão mais ligados 
aos animais, já o segundo tem 
se adaptado e estimulado 
esse tipo de coisa”. 

A convivência com os 
animais em locais que vão 
além da residência também 
é algo priorizado pelos tuto-
res. Seis em cada dez (62%) 

entrevistados sentem falta de 
espaços públicos que permitam 

a permanência de pets com os 
donos, como restaurantes, lojas, 

shopping centers etc. Além disso, 
uma parcela expressiva afirma 
dar preferência a lugares onde a 
presença dos animais é permitida 
(46%).  

A economista aponta que 
alguns setores, como hotelaria e 
restaurantes, estão tentando se 
adaptar a essa nova realidade. 
“Quando falamos em mercado 
pet não podemos restringir esse 

conceito apenas à produtos re-
lacionados a eles. Existe um uni-
verso muito maior de serviços que 
são destinados para os animais e 
tutores”. 

Marcela finaliza afirmando que, 
assim como ter um filho, adquirir 
um bicho de estimação também 
requer planejamento financeiro. “É 
importante que tutores se progra-
mem para gerar um conforto para 
o pet. Não tem problema gastar 
com animal, mas é essencial se 
organizar para não ficar endivida-
do ou até mesmo não ter dinheiro 
quando acontece algum tipo de 
imprevisto”.

tudo para pets
A dona de casa Eliane Santos 

pode ser considerada uma tutora 
“mão aberta”. Ela tem dois pets, 
Atena e Apólo - dois bulldogs 
franceses de 10 e 11 meses, 
respectivamente -. Eliane conta 
que, por mês, gasta R$ 200 com 
ração e R$ 50 com ômega 3, po-
rém “os mimos” sempre pesam no 
orçamento. “Neste mês, comprei 
R$ 100 em brinquedos, pois eles 
estavam precisando muito.  Fora 
mais R$ 300 com as caminhas 
novas”. 

Ademais, Eliane ressalta que 
sempre que possível investe em 
um acessório novo. “Nunca fiquei 
endividada por causa disso, mas 
meu marido pega no meu pé por 
considerar que gasto muito com 
eles. Então, às vezes, prefiro não 
contar”. 

Prestes a completar um ano, 
Atena e Apólo ganharão um festa 
para comemorar a data. A dona 
de casa está planejando um ani-
versário em um parque de Belo 
Horizonte com o intuito de reunir 
todos os amigos bulldogs. O tema 
da comemoração será o time do 
Cruzeiro e todos os “cãovidados” 
deverão ir uniformizados. “Não 
vejo isso como um gasto, mas um 
investimento no bem estar deles, 
afinal ninguém pode se queixar da 
falta de um amigo tendo um cão”.
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dívidas dos consumidores de 
Belo horizonte reduz  5,32%

A queda na taxa de desempre-
go de um trimestre para o outro 
(2º tri./17 em 13,2%/1º tri./17 em 
14,5% - segundo o IBGE), a redu-
ção da inflação (IPCA acumulado 
dos últimos 12 meses até setembro 
de 2017 em 2,54% - conforme 
dados do IBGE) e da taxa de juros 
(Set.16 em 14,25%/Set.17 em 
8,25% - fonte: Banco Central) con-
tribuíram para que o número de 
dívidas dos consumidores de BH 
caísse -5,32% em setembro na 
comparação com o mesmo mês 
do ano anterior. 

Esse é o resultado apresentado 
pelo Indicador de Inadimplência do 
Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC) da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH). Desde 2014, o indicador vi-
nha apresentando crescimento na 
variação anual. No recorte mensal 
da pesquisa (Set.17/Ago.17), a 
retração na quantidade de dívidas 
em atraso foi de -1,09%.  “A me-
lhora dos indicadores econômicos 
possibilitou que parte da população 
regularizasse suas contas e qui-
tasse dívidas atrasadas”, avalia a 
economista da CDL/BH, Ana Paula 
Bastos. “Além disso, as pessoas 
estão adiando sua decisão de com-
pra por receio de contrair novos 
débitos”, acrescenta.

Entre os consumidores, que 
ainda estão com débitos em atraso, 
os com idade acima dos 50 anos 
somam (12,52%). De acordo com 
a pesquisa Perfil do Inadimplente, 
realizada pela CDL/BH em janeiro 
de 2017, a dívida média dos idosos 
é em torno de R$ 2.156,00. “Na 
maioria dos casos, essas pessoas 
sofreram redução na renda devido 
à aposentadoria, e em contrapar-
tida, suas despesas ficaram mais 
altas. Um exemplo desse aumento 
são os gastos com saúde e medica-
mentos”, explica a economista da 
CDL/BH. Os jovens, entre 18 e 24 
anos, são os que possuem o menor 
número de débitos (-26,81%).

Na estratificação da pesquisa 
por gênero do devedor, houve 
redução no número de dívidas em 
ambos os sexos. Entre as mulheres 
o percentual ficou em -5,65%, e 
o dos homens em -5,54%, o que 
representa uma pequena variação 
entre os gêneros. O número médio 
de dívidas em setembro foi de 2,14 
dívidas por pessoa, já no mesmo 
mês de 2016 era de 2,21 dívidas.

  
inadimplência 

O número de belo-horizontinos 
com o nome inscrito nos cadastros 
de devedores caiu -2,04% em 
setembro em relação ao mesmo 
mês de 2016. Na comparação com 
agosto, houve redução de 0,8% na 
inadimplência. Segundo a econo-
mista da CDL/BH, essa queda está 
atrelada a entrada de capital extra 
na economia no mês de agosto via 
antecipação do 13º salário para 
os aposentados do INSS, além da 
redução dos juros, da inflação e da 
taxa de desemprego.

Na abertura por faixa etária, a 
inadimplência entre os jovens (18 a 
24 anos) apresentou a maior queda 
(-25,20%) em setembro, compara-
do ao mesmo mês do ano anterior. 
Já a maior concentração está entre 
as pessoas com idade acima de 50 
anos (+13,89%). “A retração entre 
os mais jovens se deve ao fato des-
se público estar demorando mais 
a entrar no mercado de trabalho e, 
por isso, sem renda, não apresenta 
consumo e endividamento alto”, 
afirma Ana Paula.

No aspecto gênero do devedor, 
a queda da inadimplência foi maior 
entre os homens (-2,68%), enquan-
to a redução do endividamento do 
público feminino foi de -2%. “O 
decréscimo da inadimplência per-
manece menor entre as mulheres 
devido à taxa de desemprego ainda 
ser maior para elas (14,6% entre as 
mulheres no 2º tri. 17 e 11,8% entre 
os homens no 2º tri.17 - segundo o 
IBGE)”, conclui a economista.

economista da cdl/Bh, Ana Paula Bastos
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AN I V ERSAR I ANT E SD A   C O C H E I R A

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

t ransportes .mg.gov .br

Recuperação e ampliação 
da calha do Rio Betim
Foto: Bruno Vereza/Aerofilmes

Apesar da crise que o País atravessa, Minas mantém a sua rota 
de desenvolvimento. São mais de 30 obras de infraestrutura 
que continuam sendo realizadas para garantir o progresso 
de várias regiões. Ao contrário de outros Estados,
estamos funcionando e fazendo o que tem que ser feito.
CRISE A GENTE ENFRENTA É COM TRABALHO.

MESMO
NOS MOMENTOS 
DIFICEIS,
MINAS SEGUE
O SEU CAMINHO.

comPetÊnciA

experiente
jornalista teresa

Goulart que,
atualmente, 

comanda a área
de comunicação

do Sebrae Minas. 
aliás, o seu nome
foi uma excelente

escolha da
atual direção
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LiÇÃO DE ViDA -  Desde de criança, ouvia com atenção minha 
mãe que morreu tão cedo, aos 44 anos, em 1961. Ela falava sempre 
em provérbios e usava ditos populares. Aprendi com ela que depois 
da tempestade, vem a bonança e quem planta vento, colhe tempes-
tades. Quando ela nos corrigia, acrescentava um dito popular para 
ilustrar seus ensinamentos. Era uma mulher simples e de grande 
sabedoria. Quando vejo o que vem acontecendo com nossos políticos, 
lembro-me que dizia também: “aqui se faz, aqui se paga”. Aécio Neves 
(PSDB) vem recebendo essa lição de vida em 2017, depois de ser 
um dos mais influentes deputado e senador da República e quase 
chegar à Presidência. O tucano, como governador de Minas, teve 
uma vida quase igual ao seu antecessor, Itamar Franco, que nunca 
passava um final de semana em BH. Aécio preferia o Rio de Janeiro e 
se esquecia de que tinha obrigação com Minas e, principalmente, com 
o interior. Como todo político de influência, usou seu prestígio para o 
bem próprio, amealhando propinas que lhe deram patrimônios que 
nunca foram compatíveis com seus rendimentos. Isso que se passou 
com Aécio é comum entre quase todos os políticos brasileiros. As 
campanhas viciadas e mantidas por empresários inescrupulosos um 
dia explodiram de tão podres. Qual de nós procura alguém para pagar 
nossas despesas jurídicas se um dia precisarmos de um advogado? 
Militantes petistas tiveram que se cotizar para pagar as despesas 
jurídicas de Zé Dirceu e, agora, recentemente, R$ 2 milhões entraram 
no bolso de Aécio para quitar dívidas com advogados. Essa é a sua 
justificativa para o relato da gravação de Joesley Batista. Será que, 
durante toda a vida, Aécio não conseguiu juntar nenhum dinheiro 
numa conta bancária para uma despesa futura?

piMENTEL ANuNCiA OBRAS - Apesar das dificuldades viven-
ciadas pelo governo de Minas, o governador Fernando Pimentel (PT) 
continua anunciando obras no interior, exclamando que o governo 
está funcionando. Assim, ele vem divulgando conclusão de melhorias 
na rodovia que liga Teófilo Otoni a Carlos Chagas e ainda melhorias 
no recapeamento de outro trecho até Joaíma.

AEROpORTO DE CONFiNS - A direção da BH Airport, divulgou 
uma pesquisa na qual o Aeroporto de Confins figura em 3º lugar no 
Brasil com índices de satisfação dos usuários. Na matéria, eles dizem 
que é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o que discordo. 
O aeroporto serve a capital mineira, mas não é de BH e se fosse 
nosso, os táxis da cidade poderiam aceitar passageiros quando vão 
a Confins. O Aeroporto Internacional é de Confins.

A Superminas, feira que reuniu supermercadista e padeiros 
de todo o Estado, revelou que o setor rendeu no último ano R$ 
31 bilhões e que empregou 180 mil funcionários. 

Michel Temer (PMDB), Eliseu Padilha (PMDB) e Moreira 
Franco (PMDB) tiveram que trocar os números de celulares, 
porque constavam na lista de chamadas de Geddel Vieira Lima 
(PMDB), que foi apreendido pela Polícia Federal e, em conse-
quência, fizeram com que seus números vazassem. Inclusive, 
um repórter do jornal O Globo chegou a ligar para o presidente. 

uma comerciante de Guarapari, com Quiosque na Praia 
do Morro, postou nas redes sociais: “O pior turista do Brasil é 
o mineiro” que, segundo ela, é muito exigente e gasta pouco. A 
repercussão foi muito grande e, agora, ela se diz arrependida. 
O nome dela é Kátia Melo e seu quiosque já foi marcado pela 
mineirada.

Não é a primeira vez que os mineiros são criticados em 
Guarapari. O então prefeito Orly Gomes (DEM) cogitou cobrar 
pedágio dos mineiros para frequentar a cidade, com o argu-
mento que eles agravam a crise hídrica.

Clube do Choro de Belo Horizonte, com Acir Antão e 
Banda, vai se apresentar no Conservatório UFMG, na Avenida 
Afonso Pena, 1534  no dia 27 de outubro, às 19h30. A entrada 
para o show é gratuita.

domingo, dia 22 de outubro
Escritora e jornalista Maria de Lourdes Reis 
Sérgio Neves Cardiéri
Noelí Sabará

segunda-feira, 23
Dia de Santos Dumont
Maria Elza Veras
Advogado Francisco Goiás
Delcio Mitri
Jornalista Maria Helena - mulher de Carlos Felipe
Jornalista Roberta Araújo

terça-feira, 24
Adriane Zacarias Nunes
Luís Carlos Braga - Mercado Central
Marcos Vinicius Vaz de Melo 

Quarta-feira, 25
Angela Zaidam
Terezinha Soares
Beatriz Urbano Haddad

Quinta-feira, 26
Eduardo Costa - Rádio Itatiaia 
Milton Nascimento 
Emídio Pacheco – Nova Lima 

sexta-feira, 27
Padre Ramiro – São João del-Rei
Luiz Ignácio Lula da Silva 
Glorinha Brant

sábado, dia 28
Silvio Fernandes dos Santos 
Joaquim Valentim
Gracinha Barbosa
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PsoríAse Atinge 2,7 milhões de BrAsileiros

entre outras ações, a SBd e a Psoríase Brasil lutam pela inclusão de melhores condições de tratamento 
na agenda pública de saúde. as entidades tentam pleitear na Câmara dos deputados, em Brasília,
a implementação da Frente Parlamentar Mista Pela Causa da Psoríase e artrite Psoriásica. estarão

em pauta assuntos como a elaboração de políticas públicas para a doença e a incorporação de
medicamentos diferenciados aos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A psoríase é uma doença inflamató-
ria crônica e um de seus principais 
sintomas é o aparecimento de 
manchas avermelhadas e desca-

mativas na pele. As lesões podem surgir 
em qualquer parte do corpo, sendo mais 
frequente nos cotovelos, joelhos e couro 
cabeludo. De acordo com o médico derma-
tologista da Sociedade Brasileira de Derma-
tologia (SBD), Caio Castro, a doença atinge 
2,7 milhões no país. E, apesar do número, a 
psoríase ainda é pouco conhecida e muitas 
vezes desperta preconceito da população. 

O dermatologista explica que a doença 
vem de uma predisposição genética e não 
é contagiosa. “Existe fatores que pioram e 
precipitam seu surgimento como infecção 
de garganta, fumo, obesidade, algumas 
medicações, excesso de álcool e estres-
se físico e emocional. A doença não tem 
cura, mas existem tratamentos modernos 
e eficientes que são feitos à base de po-
madas e medicamentos. Tem pacientes 
que conseguem ficar longos prazos sem 
o aparecimento das lesões”.

A psoríase pode se apresentar de 
várias formas, sendo o mais comum em 
placas ou vulgar. “Esse tipo é o mais leve 
e é onde surgem manchas avermelhadas 
e descamativas, principalmente nos coto-
velos e joelhos. Os sinais da doença são 
mais propensos a surgir entre os 30 e 40 
anos, mas não é uma regra. A psoríase 
gutata, por exemplo, aparece como pe-

quenas gotas vermelhas e com escamas 
espalhadas em todo o corpo, normalmente 
depois de uma infecção bacteriana, comum 
em crianças e adolescentes”.

vencendo o preconceito
A publicitária Ana Carolina convive 

com a doença há 8 anos. Ela conta que o 
primeiro sintoma foi uma pequena mancha 
vermelha no cotovelo. “Eu nem liguei no 
início, pois parecia uma alergia simples 
ou picada de mosquito. O problema é 
que a mancha começou a ficar maior e a 
descamar. Pensei em inúmeras possibili-
dades, cheguei a parar de passar creme, 
troquei meu sabonete. Resolvi procurar 
um dermatologista e, para minha surpresa, 
ele disse que eu estava com psoríase. Eu 
nunca tinha ouvido falar nessa doença. 
Desde então, faço uso de medicamentos 
e de pomadas”.

Ela afirma que o pior de tudo é a coceira 
causada pela doença. “Eu convivo bem com 
a psoríase, tenho seguido o tratamento 
corretamente. O que mais me incomoda é 
o olhar das pessoas. Mesmo explicando que 
não pega, muitas têm nojo e não querem 
nem ficar perto. Elas ficam assustadas e 
nem procuram saber o que é antes. Ainda 
existe um certo preconceito”.

campanha nacional
O Dia Mundial da Psoríase é celebrado 

em 29 de outubro e a Sociedade Brasileira 
de Dermatologia programa uma série de 

ações, com foco especial nas redes so-
ciais. De acordo com Castro, que também 
é coordenador da Campanha Nacional de 
Psoríase da SBD, o objetivo principal é a 
conscientização. “Queremos ressaltar as 
perspectivas de tratamento da patologia 
para uma melhora na qualidade de vida dos 
pacientes. Com um tratamento adequado 

é possível mudar a forma de encarar a 
doença e vivenciar melhor as situações 
do cotidiano”.

Para a ação deste ano, a entidade 
preparou um vídeo de aproximadamente 
um minuto, explicando os principais mitos 
e verdades sobre a doença. A campanha 
também pretende chamar atenção para 

o correto diagnóstico e o acesso à infor-
mação que, segundo o dermatologista, 
são as principais armas para combater 
o preconceito. “O apoio da família e de 
pessoas próximas também são funda-
mentais para que o portador de psoríase 
aprenda a se cuidar e a gerenciar a do-
ença”, finaliza.

“O que me incomoda é
o olhar das pessoas.
Mesmo explicando que
não pega, muitas têm
nojo e não querem
nem ficar perto”

Acesse nosso site e confira o vídeo (www.ediçãodobrasil.com.br)

doença não tem cura e é caracterizada pelo aparecimento de lesões avermelhadas e descamativas na pele

D
iv

ul
ga

çã
o/

in
te

rn
et

daniel Amaro



G E R A L8 EDIÇÃO DO BRASIL
21 a 28 de outubro de 2017

natália macedo

outubro
e novembro

Meses para lembrar que todo dia é dia de se cuidar. 

servas entrega doações a maior 
creche comunitária do estado

ao todo, 670 crianças são assistidas pelo local que não recebe ajuda do poder público

BH Convention & visitors Bureau

eventos corporativos de setores produtivos 
e a economia criativa em Belo horizonte

Neste semestre, Fiemg, Faemg, 
Ocemg, Fecomércio e os setores pro-
dutivos a elas ligados estão fazendo 
seus eventos: Exposibram, Minascon, 
Minas Trend, Semana Internacional 
do Café, Feira Nacional de Artesanato, 
Superminas Food Show, entre outros, 
que mobilizam a cadeia produtiva do 
turismo, impactando a economia na 
capital mineira em milhões de reais.

Também a chamada economia 
criativa gera muitas oportunidades 
de mercado. São empresas que se 
destacam pelo talento e capacidade 
intelectual de seu pessoal, e não de-
pendem do tamanho de sua estrutura 
ou de quanto têm de capital.

Um dos mercados em ascensão 
é o setor do audiovisual. Em 2011, 
foi regulamentada a Lei 12.485 que 
determina a veiculação de conteúdos 
nacionais e inéditos na programação 
das TVs por assinatura. Com isso, 
além de valorizar a cultura local na 
produção audiovisual, o segmento 
ganhou ainda mais espaço e já se 
posiciona em nível global como a 12ª 
maior economia nesse mercado, que 
corresponde a 0,57% do PIB brasilei-
ro. A Ancine aponta um crescimento 
de 65,8% entre 2007 e 2013, chegan-
do a R$ 22,2 bilhões, uma evolução 
bem superior a de outros setores. Em 
agosto, tivemos em BH a segunda 
edição do MAX – Minas Audiovisual 
Expo – promovido pela Codemig e 
com grande sucesso de público e de 
novos negócios.

Somos o quarto consumidor de 
jogos digitais do mundo, sendo um 
importante empregador de mão de 
obra especializada e fixando-se como 
um mercado bilionário, com expectati-
va de crescimento de 13,5% ao ano, 
segundo o BNDES. Com mais de 60 
milhões de usuários, esse mercado 
vem ampliando seu perfil de consumo, 
hoje já conquista mulheres, crianças 
e idosos pela facilidade de acesso 
aos smartphones e às redes sociais, 
além, é claro, da utilização de games 
em muitas outras áreas, como na edu-
cação, nos negócios e na medicina.

Outro mercado de grande cres-
cimento é a indústria da moda. Nos 
últimos 10 anos, o varejo de moda fez 
com que o país soltasse da 7ª posição 
para a 5ª no ranking dos maiores 
consumidores mundiais de roupas, 
chegando a uma arrecadação de US$ 
42 bilhões em vendas, sendo que 
35% acontecem por meio de capturas 
online, o que se explica pelo poder de 
influência das redes sociais e de blogs 
de formadores de opinião da área. Em 
seu 10º ano, e mais de 20 edições, o 
Minas Trend já se consolidou como 
um dos maiores eventos de moda no 
país e na América Latina, promovido 
pela Fiemg.

Esses exemplos são apenas 3 
dos 13 segmentos que englobam o 
que chamamos de economia criativa, 
setor que vem ganhando destaque 
e driblando o cenário atual da crise. 
A Indústria da Economia Criativa 
constitui a cadeia produtiva composta 
pelos ciclos de criação, produção e 
distribuição de bens e serviços que 
usam criatividade e capital intelectual 
como insumos primários. 

As quatro grandes áreas criati-
vas podem ser classificadas em 13 
segmentos. Área criativa do consumo 
- arquitetura, design, moda, publici-
dade; Área criativa da cultura - artes 
cênicas, expressões culturais, música, 
patrimônio e artes; Área criativa da 
mídia - editorial e audiovisual; Área 
criativa da tecnologia - biotecnologia, 
pesquisa & desenvolvimento, tecnolo-
gia da informação e da comunicação.

O Brasil vem dando passos 
importantes para se fixar nessa 
economia. EUA, China, Inglaterra, 
França já estão consolidados e juntos 
correspondem a mais de 40% da 
economia criativa mundial. E entre 
esses segmentos, temos o turismo e 
a cultura. O olhar sobre a formação 
de seus jovens, que é a geração que 
mais impulsiona esse mercado, é fator 
decisivo para o melhor aproveitamen-
to de uma fatia do mercado no qual o 
maior recurso é o potencial criativo. 

E as cidades que enxergaram 
essas oportunidades estarão à frente 
do mercado. Muitas locais no Brasil já 
possuem iniciativas de estímulo a esta 
nova economia compartilhada como: 
Curitiba, Recife, Porto Alegre, São 
Paulo, Florianópolis e Belo Horizonte. 
Por meio de agências de desenvolvi-
mento, circula todo o ecossistema que 
engloba essa economia, conectando 
coworkings, startups e iniciativas 
públicas e privadas, estimulando o 
empreendedorismo de alto impacto. 
Hoje, a economia criativa já apresenta 
uma média de remuneração superior 
a de outros setores, sendo umas das 
grandes empregadoras num futuro 
bem breve. 

Em BH, o design mineiro, por 
meio do evento Dmais Design, ge-
ralmente no mês de maio, mostra 
o crescimento do setor na cidade, 
assim como já mostramos pelo 
MAX e pelo Minas Trend. O turismo 
de eventos, por meio das edições 
do Minas Eventos Expo, também 
se projeta mostrando uma cidade 
preparada para grandes eventos, 
trazendo dinheiro novo na econo-
mia. BH, capital da criatividade e da 
inovação e cidade das startups, com 
o apoio e incentivo do setor público, 
vem buscando a vanguarda em todos 
os negócios com o novo modelo 
disruptivo e sucesso.

No último dia 17, a primei-
ra-dama e presidente do 
Servas, Carolina Pimentel, 

visitou a creche São Judas Tadeu, 
no Jardim Canadá, em Nova Lima. 
A instituição atende 670 crianças 
de 4 a 12 anos e é a maior creche 
comunitária do Estado. Contudo, 
o lugar, que possui 22 anos, não 
conta com nenhuma ajuda do po-
der público e, por isso, sobrevive 
de doações de pessoas físicas, 
jurídicas, amigos e parceiros.

Carolina expressou sua admi-
ração pelo trabalho realizado na 

São Judas Tadeu. “Estou impres-
sionada com a qualidade do aten-
dimento às crianças. É a primeira 
vez que venho e, se Deus quiser, 
não será a última. Temos muitas 
intervenções para fazer que vão 
ajudar a creche, a comunidade e 
cidade”.

Em nome do Servas, ela levou 
donativos para auxiliar a instituição. 
“Trouxemos uma tonelada de ali-
mentos, produtos de higiene, lâm-
padas para economia de energia 
e duas geladeiras. Isso faz parte 
do Caravana do Servas, na qual 
estamos visitando o Estado inteiro 
e uma série de instituições para 
fazer entregas”, explica.

O presidente da creche, Thia-
go Almeida, destacou que a par-
ceria, que se inicia com o Servas, 
é de suma importância. “Saber 
que o governo se preocupa com 
os trabalhos sociais e com os 
grupos mais carentes é muito 
bom. Nossa instituição sempre 
foi comunitária, as doações vêm 
de parceiros, amigos, pessoas 
físicas e empresas. Os recursos 
sempre foram a maior dificuldade, 
já que o funcionamento tem um 
alto gasto”.

Ele esclarece um pouco o 
andadmento da instituição. “As 
crianças vêm de segunda a sexta, 
de 7h às 18h, durante o ano todo. 

As que estudam vão para a escola 
e depois ficam o restante do dia 
aqui. Todas elas são de famílias 
carentes e com a vulnerabilidade 
muito alta”.

Para o líder de Governo, Dur-
val Ângelo (PT), a presença do 
Governo do Estado na creche, por 

meio de Carolina Pimentel, é um 
reconhecimento do trabalho de 
toda equipe. No entanto, ele faz 
uma crítica ao fato da creche não 
ser apoiada pela prefeitura. “Essa 
instituição é a maior do Estado, 
ela supera, inclusive, algumas 
instituições públicas. Os atuais 

dirigentes não se preocupam 
com a criança e o adolescente. 
É preciso entender que o traba-
lho comunitário não é partidário. 
Ele é feito para o bem de nossas 
crianças e, no mês delas, espera-
mos a sensibilidade da prefeitura 
municipal”.

A creche São Judas Tadeu precisa da sua ajuda. Não é necessário agendar visita e nem 
a entrega das doações. Basta ir até o local que fica na Avenida Florença, 2040, Jardim Ca-
nada. Ou ligar para o telefone (31) 3547-2855. O contato também pode ser feito via e-mail no 
endereço crechesjt@gmail.com

o presidente da instituição thiago Almeida, o fundador da creche e vereador Flávio Almeida,
a primeira-dama carolina Pimentel, o líder de governo, durval Ângelo (Pt) e a chefe

de gabinete do deputado gabriel guimarães cecília Ferramenta com as crianças
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“A gente quer ser astronauta, empreendedor”. É sonhando alto 

que o artista Kdu dos Anjos vem inspirando crianças e jovens no 

Aglomerado da Serra. A partir de um curso do Sebrae, Kdu criou o 

“Lá da Favelinha”, centro cultural que oferece oficinas de dança, rap e 

muito mais. É pra isso que o Sebrae Minas trabalha há 45 anos: para 

que o empreendedorismo ajude a transformar a vida das pessoas. 

A gente sonha junto

Márcia Valéria,
técnica Sebrae Minas

Kdu dos Anjos, 
líder comunitário

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais

vídeo inteligente para iluminação é a 
nova arma no combate à criminalidade

Ao identificar o delito, a Polsec-led
interliga os postes de manda mensagem

tanto para o policia mais próximo,
quanto para a central de controle

Já está mais que comprovado 
que tanto a iluminação pública 
quanto câmeras de monitoramento 
são aliadas imprescindíveis no 
combate ao crime. Imagina então 
essas duas vertentes alinhadas a 
um sistema de inteligência artificial 
capaz de identificar e sinalizar 
infrações? Isso é o que faz o equi-
pamento idealizado, desenvolvido 
e patenteado pela Polsec. 

Ao longo de mais de um ano 
de pesquisas, a empresa desen-
volveu um algorítmico, juntamente 
com especialistas em Inteligência 
Artificial (IA), que possibilita o 
equipamento aprender e detectar 
automaticamente crimes, como 
assalto à mão armada, tráfico de 
drogas, lesão corporal, picha-
ção, vandalismo, estacionamento 
em local proibido, furto de veículos 
e muitos outros.

De acordo com o Coronel San-
dro Teatini, ex-comandante do Po-
liciamento Especializado de Minas 
Gerais, a tecnologia é uma grande 
aliada para segurança. “Ela ajuda a 
tirar o delinquente das sombras e 
auxilia na prevenção dos crimes. A 
tecnologia agrega valor no trabalho 
do servidor e evita surpresas. É por 
meio dela que podemos combater 
com mais eficácia a marginalidade, 
seja em campo ou no trabalho 
investigativo”, comenta.

O conhecimento acumulado, 
em mais de 20 anos de experiên-
cia em tecnologias para segurança 
pública e defesa, possibilitou ao 
presidente da Polsec, Renato 
Werner, a idealizar e realizar o 
desenvolvimento desse sistema. “A 
atual legislação, que obriga a troca 
das lâmpadas incandescentes 
pelas de LED, me fez enxergar a 

possibilidade de substituir tanto 
as luminárias quanto as atuais 
câmeras de monitoramento por 
um equipamento moderno, que 
facilite não apenas o trabalho da 
polícia para identificar e prender os 
criminosos, mas que principalmen-
te previna de forma eficaz”, conta.

 
Custo

O maior desafio, atualmente, 
para a segurança pública no Brasil 
é o alto custo que a implantação 
das câmeras traz para o orçamento 
municipal e estadual. Em Divinó-
polis, a prefeitura gasta R$ 500 
mil por ano com operação e ma-
nutenção. Já em Belo Horizonte, 
o valor sobe para R$ 13,9 milhões. 

A Polsec-LED reduz em 60% 
o investimento municipal, que hoje 
é de R$ 9,5 mil, para R$3.500 por 
ponto. “Não é apenas em preço 

de equipamento que diminui o or-
çamento. O sistema precisa de 
um centro de comando e controle 
enxuto, com menos manutenção e 
operação”, conta Werner. Segundo 
ele, o recomendado pela prática 
internacional é que se tenha pelo 
menos um operador para cada oito 
câmeras a serem monitoradas. 
A Polsec-LED dispensa o uso de 
operadores, pois tudo é feito auto-
maticamente pelo sistema por meio 
de inteligência artificial aplicada.

“Nosso equipamento tem armaze-
namento de gravação de até 7 dias di-
retamente em cada câmera. Ele grava 
remotamente, tanto na nuvem, quanto 
no centro de controle, praticamente 
sem limite de período. Isso possibilita 
que tudo seja acessado a qualquer 
momento e a IA emite alertas para os 
policiais caso seja necessária alguma 
ação ou intervenção”.

dePutAdos nA Almg deFendem mAmogrAFiA A PArtir dos 40 Anos

A  importância de melho-
rar os programas de 
prevenção de câncer 
de mama, principal-
mente com oferta peri-

ódica de mamografias no Sistema 
Público de Saúde (SUS) a partir 
dos 40 anos, foi a principal de-
manda apresentada em audiência 
pública da Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), semana passada

A reunião foi motivada pelo Ou-
tubro Rosa, movimento marcado 
por campanhas para conscientizar 
sobre a prevenção e o tratamento 
do câncer de mama, e tratou de po-
líticas públicas no Estado relativas 
ao assunto. 

Uma das questões aborda-
das foi o chamado “rastreamento 
organizado”. O médico Henrique 
Lima Couto, representante da So-
ciedade Brasileira de Mastologia 
(Regional Minas Gerais), explicou 
que é importante ter uma base de 
dados das mulheres e um projeto 
consistente de convocação para 

realizar os exames. Assim, seria 
possível detectar os casos preco-
cemente e evitar exames desne-
cessários.

Segundo ele, hoje, os exames 
são indicados para as mulheres, 
que vão, voluntariamente, aos 
postos de saúde. Como resultado, 
algumas não fazem os procedi-
mentos recomendados, enquanto 
outras fazem mais do que o ne-
cessário. Couto exemplificou que, 
em 2009, 40% das mulheres que 
fizeram exame de citologia no 
Brasil já o tinham feito no mesmo 
ano – o que seria desnecessário. 

Para o médico, a mamografia 
deve ser oferecida de forma gratui-
ta e periódica, pelo menos a partir 
dos 40 anos, e não aos 50, como 
define a atual política federal, que 
determina que antes dessa idade 
o exame só será oferecido por 
indicação médica.

O especialista destacou, ainda, 
que o ideal é que o tratamento co-
mece em, no máximo, 8 semanas 
depois da detecção da doença, 

mas que pesquisa feita no Hospital 
Alberto Cavalcanti, em Belo Hori-
zonte, indica que isso só acontece 
depois de 90 dias.

Couto ressaltou que vários 
tratamentos e medicamentos ofe-
recidos com bons resultados na 
rede privada de saúde no início da 
doença são disponíveis para usu-
ários do SUS quando a doença já 
está avançada, com prejuízos para 
os pacientes.

depoimento 
 A jornalista Daniella Zupo con-

tou que foi diagnosticada preco-
cemente com câncer de mama 
e teve acesso imediato ao trata-
mento. De acordo com ela, sua 
cura só foi possível pela detecção 
da doença no estágio inicial. Da-
niella ressaltou que é importante 
oferecer exames preventivos 
antes dos 50 anos, no que foi 

apoiada por representantes de 
várias entidades da sociedade 
civil de apoio às mulheres com 
a doença.

“BHoe é hoje, em Minas Ge-
rais, onde há a maior oferta de 
mamografias, mas o índice de 
mortalidade continua crescendo. 
Por quê? Mais de 60% dos casos 
detectados já são de tumores de 
mais de 2 centimetros”, disse 
Thadeu Rezende Provenza, su-
perintendente da Associação de 
Prevenção ao Câncer na Mulher, 
que criticou a falta de apoio do 
poder público à causa.

deputados 
Os deputados Antônio Jorge 

(PPS) e Carlos Pimenta (PDT), 
autores do requerimento que deu 
origem à reunião, salientaram a 
necessidade de priorizar a cria-
ção de políticas mais eficientes 
de prevenção e tratamento da 
doença. Pimenta defendeu que a 
mamografia volte a ser oferecida 

sem prescrição médica a partir 
dos 40 anos.

Para o deputado Doutor Wil-
son Batista (PSD), são dois os 
desafios para o futuro: cadastrar 
todas as mulheres a partir dos 
40 anos para garantir o maior 
alcance possível dos programas 
de exames preventivos; e criar 
centros oncológicos para que 
a Lei 22.433, de 2017, que de-
termina que o tratamento seja 
iniciado no máximo em 30 dias 
depois do diagnóstico, possa ser 
efetivada.

O deputado Geraldo Pimenta 
(PCdoB) também apoiou a causa e 
ressaltou que é preciso pressionar 
os governos federal e estadual 
para criar uma política de preven-
ção consistente.

O deputado Bonifácio Mourão 
(PSDB) criticou o governador Fer-
nando Pimentel, que teria, segundo 
ele, paralisado a construção de 
hospitais regionais que começa-
ram a ser construídos na gestão 
anterior.

thadeu rezende Provenza, doutor Wilson Batista,
carlos Pimenta, Bonifácio mourão e Antônio Jorge
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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

Juiz de Fora ocupa a 12ª 
colocação no ranking brasileiro 
de urbanismo, desenvolvido pela 
Urban Systems – empresa espe-
cializada em análise de dados – e 
divulgado pela Revista Exame na 
última semana. A cidade é a quarta 
de Minas, atrás, apenas, da capital 
Belo Horizonte (2º lugar na classi-
ficação nacional), Patos de Minas 
(7º) e Itaúna (11º). O primeiro lugar 
geral é de Santos, em São Paulo.

Para a elaboração do ranking, 
foram considerados 13 critérios, 
sendo três relacionados a trans-
portes, seis de planejamento 
urbano propriamente dito, atendi-
mento urbano de água, de esgoto 
e a arborização do município. 
Entre as 50 cidades que dão 
“aula de planejamento urbano 
no Brasil”, 24 são do Estado de 
São Paulo, sete de Minas Gerais 
e seis do Paraná, incluindo as 

capitais, que ocupam a sexta, 
segunda e terceira colocações, 
respectivamente. 

Esse é o segundo ranking, 
divulgado pela Revista Exame este 
mês, em que Juiz de Fora aparece 
em posição de destaque. A cidade 
é a terceira melhor de Minas Ge-
rais para se investir em negócios 
e está entre as 20 do Brasil, dos 
municípios com mais de 500 mil 
habitantes.

Atualmente quase 24% da 
população brasileira é composta 
por pessoas com algum tipo de 
deficiência e, de acordo com o 
Ministério do Trabalho, nos últi-
mos anos, houve um aumento 
de 20% na participação desses 
profissionais no mercado de 
trabalho. Mas o percentual de 
empresas que aderem às con-
tratações sem a obrigatoriedade 
do cumprimento da legislação 
brasileira ainda é muito pequeno. 
Para debater este assunto, o Se-
nac realiza, no dia 31 de outubro, 
o 6º Seminário - O papel da edu-
cação e o mercado de trabalho 
para pessoas com deficiência e 
reabilitados. O evento é gratuito 
e acontece no Grande Teatro 
do Sesc Palladium (Rua Rio de 
Janeiro, 1046), entre 8h e 12h.

A evolução da legislação no 
Brasil e o cumprimento da Lei de 
Cotas será um dos temas abor-
dados, assim como os desafios 
da educação e do mercado de 
trabalho na inclusão de pessoas 
com deficiência. De acordo com 
Ana Roberta da Cruz, coordena-
dora do Rede de Carreiras, os 
postos de trabalho para esse 

público aumentaram, mas a 
legislação não garante a valo-
rização desses profissionais. 

  “Precisamos desmistificar 
a ideia de que a pessoa com 
deficiência e o reabilitado são 
pessoas sem instrução. Muitos 
deles são altamente qualificados 
e aptos a ocuparem cargos de 
liderança. Por outro lado, pre-
cisamos viabilizar a formação 
de uma parcela que não teve a 
oportunidade de se capacitar e 
auxiliar as empresas, que ainda 
têm dúvidas sobre como se pre-
parar para receberem esses pro-
fissionais”, observa. O seminário 
contará com depoimentos de 
profissionais e a apresentação 
de experiências bem sucedidas 
de empresas que hoje são exem-
plos de como fazer a inclusão de 
pessoas com deficiência.

Desde 2002, o Senac realiza 
ações para possibilitar a quali-
ficação e inclusão dessas pes-
soas no mercado de trabalho. 
O setor de educação inclusiva 
da instituição apoia todas as 
unidades no intuito de viabilizar 
a qualificação nos cursos que 
oferece. 

Além do acompanhamento 
dos alunos, são feitas adapta-
ções como disponibilização de 
intérpretes, materiais em Braille, 
softwares com informações orais 
e mudança na metodologia didá-
tica de ensino do docente. Outro 
serviço do Senac, o Rede de 
Carreiras, faz uma ponte entre 
empresas e candidatos ao divul-
gar vagas e cadastrar currículos 
de pessoas com deficiência. Ele 
auxilia, ainda, as empresas de 
portes e segmentos diversos no 
desenvolvimento de um plano 
de inclusão.

O 6º Seminário - O papel 
da educação e o mercado de 
trabalho para pessoas com de-
ficiência e reabilitados é uma 
realização do Rede de Carreiras, 
portal do Senac, integrado ao 
Sistema Fecomércio MG, Sesc e 
Senac, para cadastro gratuito de 
vagas e currículos. As inscrições 
gratuitas podem ser feitas pelo 
site do Sympla. Os interessados 
devem levar um quilo de alimento 
não perecível no dia do evento, 
que será doado para o Mesa 
Brasil. As vagas são limitadas. 
Informações pelo 0800 724 4440.

ProJeto dA cmBh Pretende AcABAr com cArroceiros
de aUtORia de OSwaldO lOPeS, textO PRevê tROCa de CavalOS POR veíCUlOS MOtORizadOS

Em Belo Horizonte é comum 
ver cavalos e carroças pela 
cidade. Aliás, eles estão 
em todas as partes, até 

em grandes vias de circulação, 
como a Via Expressa, onde há 
um “curral” próximo ao campo do 
Nacional Futebol Clube e, em uma 
área gramada, no Anel Rodoviário, 
perto dos Correios.

Esses animais, na maioria das 
vezes, são de carroceiros - pessoas 
que os usam para carregar entulhos 
ou objetos e comidas estragadas 
-. Para o veterinário e presidente 
da ONG Asas e Amigos, Marcos 
Mourão, os cavalos pertencentes 
à essa categoria, geralmente, não 
possuem uma alimentação correta 
e são colocados para trabalhar até 
a exaustão. “Quando adoecem, eles 
acabam sendo abandonados na 
rua e temos que resgatar. Eu tenho 
animais na ONG que, devido ao ex-
cesso de peso da carroça, rompeu o 
ligamento e o cara o abandonou. Há 
outro que foi atropelado e ali mesmo 
o deixaram e foram embora”.

O veterinário relembra que 
o resgate mais delicado foi o de 
uma mula, há 20 anos, no qual o 
antigo proprietário também era um 
carroceiro. “Um belo dia, a mula 
não quis trabalhar e o cara botou 
fogo. Ela sofre com as lesões, mas 
sobreviveu e tem a aposentadoria 
garantida pelo resto da vida”. 

Mourão ressalta que, apesar 
de diversos casos de maus-tratos 
envolvendo carroceiros e cavalos, 
ainda há aqueles que cuidam bem 
dos seus animais. “Para toda regra 
existe a exceção. Tem tutores que 
dão uma boa alimentação e zelam 
pelo bem-estar dos bichos, porém 
acredito que 70% dos cavalos não 
tem isso”. 

E foi pensando justamente 
nesses casos de negligência que 
o vereador Osvaldo Lopes (PHS) 
criou o projeto de lei 142/17, no 

qual propõe-se a substituição dos 
veículos de tração animal, como 
carroças, por motorizados. O 
parlamentar ressalva que, como 
defensor da causa, o principal 
objetivo do PL é resguardar os 
cavalos e por fim a escravidão pela 
qual eles vivem. “Existe todo um 
cuidado para resguardar a família 
do carroceiro, pois há pessoas de 
diversas classes sociais, faixas 

etárias e grau de instrução traba-
lhando nesta função”. 

Segundo Lopes, durante audi-
ência pública, os carroceiros falaram 
que gastam, mensalmente, R$ 700 
com a manutenção do animal e esse 
valor, caso o PL seja aprovado, iria 
custear uma moto com carroceria. 
“Eles seriam grandes empreendedo-
res. Mudaria totalmente o foco, por-
que a partir do momento em que se 

tem uma moto com uma caçamba, 
não há necessidade de transportar 
apenas resíduos de construção. 
Pode-se fazer entregas e pequenas 
mudanças. Os carroceiros podem se 
tornar empreendedores”.

Para evitar que haja muito 
abandono de cavalos, o texto 
descreve que eles devem ser mi-
crochipados com a identificação de 
seu tutor e os carroceiros ficarão 

com guarda, caso queiram. “Essa 
tutela será bem clara: o animal não 
poderá mais ser usado para puxar 
carroça e trafegar nas ruas de BH. 
Ele ficará simplesmente no quintal 
de casa. Se não desejarem mais o 
animal, vamos disponibilizá-lo para 
adoção. Acredito que com a apro-
vação do projeto, vamos mobilizar 
muita gente que tem chácaras e 
sítios para adotá-los”.

O PL já foi aprovado em pri-
meiro turno e, atualmente, está 
em apreciação pela Comissão de 
Administração Pública, pois houve 
uma mudança em uma emenda, à 
pedido do Executivo, para alterar o 
prazo de substituição dos veículos: 
no projeto original, esse tempo era 
de 4 anos e agora será de 10 anos. 
O vereador espera que o texto 
entre na pauta para votação até 
o final deste ano. “Como é o meu 
primeiro mandato, estou muito de-
cepcionado com os meus colegas 
vereadores, pois vários projetos 
que beneficiam a população estão 
parados”, desabafa. 

outro lado
O vice-presidente das Associa-

ção dos Condutores de Veículos de 
Tração Animal de Belo Horizonte, 
José Maria dos Santos, não con-
corda com o PL proposto pelo par-
lamentar. “Vamos ter que abrir um 
processo contra ele. Eu estou com 
65 anos, não tenho estudo e nem 
outra profissão, trabalho só com 
isso. Muita gente estava desempre-
gada e estão comprando carroça 
para trabalhar. Eles vão passar 
fome, pedir esmola, roubar?”

Apesar da indignação com o 
projeto, Santos afirma que há alguns 
carroceiros que não sabem lidar 
com o cavalo. “De vez em quando 
isso acontece por causa de drogas 
ou alcoolismo. O pessoal que não 
tem experiência acha que bater é o 
que toca o cavalo. Elas não sabem 
conversar com o animal, se ele for 
bem domado, não precisa bater”. 

Sobre a solução apresentada 
por Lopes para a substituição das 
carroças por veículos motorizados, 
o vice-presidente acha que isso 
não funcionará. “Alguns tem con-
dições de mexer com a moto ou 
caminhonete, mas esses veículos 
são muito caros e pobre não tem 
condições de comprar. O governo 
não vai fazer a doação, então isso 
não resolve”.

“cavalos não possuem uma alimentação correta e são colocados para trabalhar até a exaustão”

loraynne Araujo
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Juiz de Fora é destaque
em ranking de urbanismo

Seminário no Sesc vai debater deficiência
na educação e no mercado de trabalho

https://maps.google.com/?q=Rua+Rio+de+Janeiro,+1046&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Rio+de+Janeiro,+1046&entry=gmail&source=g
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PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Orquestra sinfônica brasileira. 
A orquestra Sinfônica Brasileira, que 
enfrenta problemas financeiros, con-
seguiu um novo patrocinador: a Nova 
Transportadora do Sudeste, do fundo 
canadense Bookfield e que comprou 
uma rede de gasodutos da Petrobras. 
O contrato pode gerar R$ 22 milhões 
em 3 anos para a orquestra.

Memórias. Ficou pronto o primeiro 
volume das memórias do Zé Dirceu, 
que foi escrito de próprio punho. Vai 
de 1946, quando o petista vivia em 
Passa Quatro, até 2006, véspera do 
mensalão. 

Biografia histórica. Churchill (Rei-
no Unido, 2017), de Jonathan Teplitzky, 
retrata a atuação do primeiro-ministro 
britânico Winston Churchill, principal-
mente no episódio da Segunda Guerra 
que ficou conhecido como Dia D, com 
desembarque das tropas dos Aliados 
na Normandia, fundamental para vitó-
ria contra o Eixo. 

Refis. O Senado aprovou medida 
provisória que cria o novo Refis, pro-
grama de parcelamento de débitos 
com a Receita Federal e com a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). Em uma votação simbólica 
que durou apenas alguns minutos, os 
senadores conseguiram derrubar da 
MP uma série de itens que desagra-
vam ao governo e que haviam sido 
inseridos pela Câmara dos Deputados. 

Arte ou pedofilia? É difícil de 
acreditar que as “arte” moderna está 
expondo órgãos sexuais para crianças 
e adolescentes e tentando fazer que 
nos acostumemos com mais esse 
tipo de pedofilia. Isso não é arte, e sim 
uma agressão à família e às nossas 
crianças.

c A n A l   A B e r t o

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

O plenário da Câmara Municipal 
de Itabirito ficou repleto para acom-
panhar a audiência de lançamento 
da revisão do Plano Diretor da cidade. 
Itabiritenses de várias localidades, 
autoridades, arquitetos e engenhei-
ros estiveram presentes para esse 
primeiro momento de um trabalho 
que tem previsão para durar um ano.

A arquiteta e urbanista do Insti-
tuto de Estudos Pro-Cidadania (Pro-
-Cittá), Ana Carolina, coordenadora 
do trabalho de revisão do Plano 
Diretor de Itabirito, fala desse pri-
meiro encontro com a população. “O 
objetivo da audiência foi apresentar 
e mostrar para população como 
esse trabalho vai ser realizado ao 
longo dos próximos meses”.

Após a apresentação, os mo-
radores apresentaram propostas, 
críticas e sugestões para o plano. 
Até a conclusão, audiências pú-
blicas, retificação e oficinas vão 
acontecer na sede do município 
e nos distritos. A participação e 
sugestão da população são im-
portantes para a elaboração dessa 
revisão. Os canais são pelo email 
– pditabirito@gmail.com e do site 
da prefeitura.

A revisão conta com a coor-
denação e consultoria técnica da 
Pro-Cittá, a supervisão da prefei-
tura, acompanhada pelo Conselho 
Municipal de Política Urbana, e o 
trabalho de fiscalização fica a cargo 
do Ministério Público.

Plano diretor
O plano diretor é uma lei mu-

nicipal que deve ser aprovada 
pela Câmara. Após a elaboração, 
ele é analisado pelos vereadores 
e, posteriormente, aprovado. O 
plano é o instrumento básico da 
política de expansão urbana e de-
senvolvimento municipal, dando o 
norte de investimento e expansão 
do município. A lei abrange todo o 
território da cidade, contemplando 
as zonas urbana e rural.

A lei do Plano diretor já é esta-
belecida desde a constituição de 
1988. A revisão acontece a cada 10 
anos. No caso de Itabirito, o Plano 
diretor é datado do ano de 2005.

Prefeitura lança audiência pública de
revisão do Plano diretor de itabirito

Plenário ficou cheio durante a sessão na câmara
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ipatinga inicia construção 
de novas Unidade de Saúde

A Secretaria de Saúde de Ipa-
tinga viabilizou os recursos neces-
sários para executar as obras de 
duas novas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) em regiões estraté-
gicas do município. Nesta semana, 
a Secretaria de Obras iniciou a 
construção de uma UBS em dois 
pavimentos, no bairro Nova Espe-
rança. A previsão é que na segunda 
quinzena de outubro seja iniciada a 
edificação de outra UBS, no bairro 
Bom Jardim, com um pavimento. 
O início das obras do Bom Jardim 
está liberado graças à regularização 
da indenização de uma pendência 
antiga, relativa ao imóvel.

As obras são realizadas com a 
utilização de materiais do moderno 
sistema construtivo Steel Frame, 
hoje largamente empregado em 
países do primeiro mundo como 
Estados Unidos, Austrália, Nova 
Zelândia, Canadá e Japão. O valor 
total das duas Unidades Básicas 
de Saúde é de aproximadamente 
R$ 3 milhões, com expectativa de 
entrega no ano que vem.

Visita às obras
O prefeito Sebastião Quintão 

(PMDB), acompanhado do secre-
tário de Obras, Antônio Luiz Caram 
e da secretária-Adjunta de Saúde, 
Claudiana Maria Dias Ribeiro, 
visitou a obra do Nova Esperança. 

Ele foi conferir de perto o estágio 
de execução do trabalho. 

Quintão esteve ainda na obra 
da creche e pista de skate entre 
os bairros Ideal, Esperança e Bom 
Jardim. A edificação da creche se-
gue os mesmos moldes do Centro 

Municipal de Educação Infantil 
projetado para o distrito de Barra 
Alegre, que também teve as obras 
iniciadas. Ao todo, o atual governo 
está erguendo sete novas creches 
no município, sendo cinco delas 
entregues até o final do ano.
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30º cihAt

convÊnio PArA AssociAdos
sindhorB / AmiBAr

suPerPoderes

A Confederação Nacional do Turismo (CN-
TUR) e a Associação Brasileira de Gastronomia, 
Hospedagem e Turismo, (ABRESI) convidaram 
todos os empresários do setor para a 30º edição 
do Congresso Internacional de Gastronomia, 
Hospitalidade e Turismo (CIHAT) que vai reunir 
formadores de opiniões de uma das atividades 
mais rentáveis para o país: o turismo brasileiro. 
O evento será realizado nos dias 06 e 07 de 
novembro, no Palácio das Convenções Anhembi, 
em São Paulo.

O Sindicato de Hoteis, Restaurantes, Bares 
e Similares de Belo Horizonte (Sindhorb-BH) e a 
Associação Mineira de Bares, Restaurantes, Ho-
téis e Lanchonetes (Amibar) ampliaram a rede de 
serviços gratuitos para as empresas da categoria. 
Os sócios efetivos e as empresas que estão em 
dia com a contribuição assistencial das instituições 
passaram, desde o dia 02 de outubro, a ter direito à 
prestação destes serviços nas áreas de medicina e 
segurança do trabalho e outros. Para ter direito ao 
atendimento gratuito, a empresa precisa entrar em 
contato com o Sindhorb-BH ou Amibar, e solicitar 
o termo de autorização, devidamente assinado e 
carimbado pelas entidades.

Uma resolução aprovada pelo Conselho Nacio-
nal do Ministério Publico (CNMP) vem causando po-
lêmica. A norma prevê que, dependendo do crime, 
procuradores e promotores podem celebrar acordos 
com investigadores e arquivar as apurações sem 
necessidade de pedir autorização à Justiça. Nas 
palavras da Associação dos Magistrados Brasilei-
ros (AMB), que apresentou uma ação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) pedindo a derrubada da 
resolução, o CNMP criou uma modalidade de de-
lação premiada e usurpou as atribuições dos juízes. 
Dentro do próprio Ministério Público também há 
quem se rebele contra norma.

memoriAl telÊ sAntAnA

Prefeito de 
I tab i r i to ,  A lex 
Salvador (PSD), 
pa r t i c i pou  de 
uma reunião na 
Cidade Adminis-
trativa, em Belo 
Horizonte. O en-
contro teve como 
objetivo traçar 
metas para anga-
riar recursos para 
a implantação do 
memorial que ho-
menageará Telê 
Santana.

Alex salvador, Ângelo oswaldo e renê santana
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EmanuEl carnEiro

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

o seu consórcio multibrasileiro

Finais de conferência do Brasileiro de
Futebol Americano já estão definidas

Já estão definidas as finais de conferências 
do Campeonato Brasileiro de Futebol Ame-
ricano. E teve de resultados surpreendentes 
nas semifinais, como a eliminação do atual 
campeão e até então invicto Timbó Rex, até os 
costumeiros João Pessoa Espectros e Cuiabá 
Arsenal na final regional. Outra novidade ficou 
por conta do novato Sada Cruzeiro, que é o 
primeiro time mineiro a chegar a uma final de 
conferência. Serão quatro decisões divididas 
entre os dias 21, 28 e 29 de outubro.

A primeira final aconteceu no dia 21, Pela 
decisão da Conferência Centro-Oeste, o invicto 
Cuiabá Arsenal recebe o Tubarões do Cerrado, 
na Arena Pantanal, em busca de quebrar mais 
uma vez o recorde de público no estádio, que 
já recebeu mais de 15 mil espectadores na final 
de 2015. Antes de chegar à final, o Arsenal 
eliminou o Sinop Coyotes após vencer por 34 a 
13. O Tubarões passou pelo Goiania Rednecks 
com o placar de 32 a 13.

João Pessoa Espectros e Ceará Caçadores 
reeditam a final do ano passado. Invicto e favo-
rito a mais um título do Nordeste, os Fantasmas 
podem chegar ao seu oitavo troféu regional. A 
partida vai acontecer no dia 29 de outubro, às 
14h, na Vila Olímpica Parahyba, em João Pes-
soa. Para chegar à final, o Espectros eliminou 
o Cavalaria 2 de Julho com uma vitória de 33 
a 2. Já o Caçadores venceu o Recife Mariners 
em um confronto bastante equilibrado e que 
terminou em 13 a 7.

Os outros dois confrontos acontecem no 
dia 28 de outubro. Pela final da Conferência 
Sudeste, o novato Sada Cruzeiro recebe o ve-
terano Tritões, no Sesc Venda Nova, em Belo 
Horizonte. Favorito ao título, o Cruzeiro deixou 
pelo caminho o Botafogo Reptiles depois de 
vencer por 33 a 6. O Tritões venceu um os times 
mais tradicionais do país, o Patriotas, por 21 a 7.

A maior surpresa das decisões vem da 
Conferência Sul. Isto porque um dos melho-
res times da competição deste ano e atual 
campeão brasileiro Timbó Rex caiu dentro de 
casa para o Coritiba Crocodiles, ao perder pelo 
placar de 10 a 7. Agora os curitibanos vão en-
frentar o Santa Maria Soldiers, que eliminou o 
Paraná HP por 9 a 0. A final da Conferência Sul 
vai acontecer no Estádio Presidente Vargas, 
em Santa Maria-RS.

As finais de conferência valem como 
quartas de finais do campeonato nacional da 
modalidade. Ou seja, os times que forem cam-
peões regionais passam para a próxima fase 
e começam a brigar pelo título da temporada. 
O vencedor do Sul enfrenta o do Sudeste e o 
campeão do Nordeste disputa uma vaga na 
grande final com o do Centro-Oeste. Fonte: 
Site Cruzeiro.

Sada
Cruzeiro
recebe
tritões,
no Sesc 
venda
Nova,
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equipe do Minas é campeã da
Copa Brasil Sub-14 de Basquete

Mais um título para 
a equipe Sub-14 do 
basquete minaste-
nista. Na no dia 

15, em jogo disputado no 
Ginásio do Olympico Club, 
em Belo Horizonte, o Mi-
nas venceu o Praia Clube 
(MG), por 55 a 33, e 
conquistou o troféu da 1ª 
Copa Brasil de Basquete. 
Os comandados do técni-
co Júlio Eduardo Andrade 
Cançado (Piu) terminaram 
a competição com 100% de 
aproveitamento. O Pinheiros 
(SP) completou o pódio na ter-
ceira posição.

Fizeram parte da equipe os 
atletas, Davi Araújo Adeodato 
Silva, Bernardo Pereira Fernan-
des, Nathan Lúcio Moia Bulhões, 
Bruno Tameirão de Paula Castro, 
Daniel Duque Santos Frederico, 
Gabriel Duarte Guerra, Guilher-
me de Souza Dias, Plínio Escuin 
de Souza, Matheus Felipe de 
Moura Honorato, Vitor Rocha 
Ibiapina, Pedro Costa Reis de 
Barros Borba e Pedro Baumgratz 
de Miranda Freitas.

Os atletas e membros da Co-
missão Técnica do Minas Tênis 
Clube participam do Campeonato 
Brasileiro Interclubes - Copa 
Brasil de Basquete Masculino 
Sub-14 financiada com recursos 
públicos geridos pelo Comitê 
Brasileiro de Clubes - CBC. 

O Minas, em parceria com o 
Olympico Club, cedeu a Arena 
Minas Tênis Clube para a rea-
lização de jogos desta compe-
tição. Isso facilitou a dinâmica 

da competição, para que vários 
jogos fossem realizados, de for-
ma simultânea, nas duas sedes 
simultaneamente.

O técnico Júlio Eduardo An-
drade Cançado e o Preparador 
Físico Paulo Alberto de Paula 
fazem parte do Projeto For-
mação de Atletas por Meio do 
Investimento em Profissionais do 
Esporte - nº 64, parceria Minas 
e CBC.

O Minas, em parceria 
com o Olympico Club, 
cedeu a arena Minas 

tênis Clube para a 
realização de jogos 

desta competição

minas venceu o Praia clube por 55 a 33
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calendário de 2018 será todo modificado
A primeira foi a disputa das 

Séries A e B por pontos corridos. 
A Série A adotou a mudança em 
2003, lá se vão 14 anos. Temos 
um Campeonato Brasileiro com 
soma de pontos desde a primeira 
rodada e com vencedor no final 
sem contestação.

A outra boa novidade foi a 
introdução de um calendário de 
jogos e competições para toda 
uma temporada. A CBF, com a 
antecedência necessária, publi-
cou o cronograma das compe-
tições para 2018 e vale a pena 
prestar atenção nesses pontos:

Com certeza haverá excesso 
de jogos e, nesse caso, a qua-
lidade do elenco vai influir no 
desempenho das equipes.

Ano de Copa do Mundo é 
diferente e como o Brasil tem 
uma equipe forte, o país vai 
parar mais uma vez durante 
31 dias entre julho e agosto. 

O planejamento dos clubes já 
pode ser feito com o calendário 
em mãos e definir em quais 
competições serão feitas as 
grandes apostas.

O ano de 2018 promete: mui-
to jogo, emoção e, quem sabe, 
títulos para o futebol mineiro. 
Estamos na área.

• O próximo ano é atípico de-
vido a Copa do Mundo na Rússia

• a pré-temporada será redu-
zida pela metade (14 dias)

• campeonato estaduais co-
meçam dia 17/01 e terminam no 
máximo até 08/04 uma semana 
depois vem o Brasileirão até 
09/12

• não haverá jogos da Série A 
durante a Copa, a ser jogada de 
15/06 a 15/07

• Libertadores, Copa do Bra-
sil, Copa Sul-Americana vão se 
estender até quase o fim do ano

• nada foi dito sobre a Primei-
ra Liga, mas há um item abrindo 
a discussão com o título “torneios 
regionais”

• devido às dez datas-Fifa e à 
paralisação para a Copa do Mun-
do, o Campeonato Brasileiro será 
obrigado a programar rodadas 
intermediárias.

com a disputa da copa do mundo, o calendário será modificado
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