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GOLPE
eMPResa falsa exige PagaMento 
anteciPado PaRa aPosentadoRia
O perigo chega por 

meio de uma cor-
respondência. Nela 

a seguinte proposta: você 

paga uma taxa de resgate 

de R$ 998 e R$ 6.334,01 

de obrigações fiscais com 

a promessa de receber 

uma quantia indenizatória 

no valor de R$ 63.340,18. 

Mas, o que poderia ser 

um dinheiro extra é, na 

verdade, um grande golpe. 

Uma empresa de fachada, 

chamada Global Nacional 

dos Servidores Públicos já 

está na mira da Polícia Civil 

de Minas Gerais depois de 

denúncias de estelionato. 

Saiba mais sobre o crime.

JE
di

to
ri

al
eleições 2018:  
o jogo começou

O prazo para 
conf i rmação da 
candidatura ao Go-
verno de Minas está 
chegando ao fim. 
Por isso, a forma-
ção de aliança se 
intensificou nas úl-
timas semanas. Os 
mais citados são: o 
governador Pimen-
tel (PT), o senador 
Anastasia (PSDB) e 
o ex-prefeito Mar-
cio Lacerda (PSB). 
A propósito: o se-
nador tucano ain-
da pode desistir da 
disputa, abrindo 
espaço para uma 
aliança com Rodrigo 
Pacheco (DEM).

Pacheco ainda pode fazer aliança com os tucanos

sala do empreendedor é inaugurada em contagem
cidades

–
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Conheça o projeto
campos de luz

da Cemig
esPecial – Página 12

brasil tem o maior número de casos
de depressão da américa latina
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DE OLHO NO CELULAR

noVo PResidente da skal 

Pesquisa realizada pela UFMG revela 
que 43% dos jovens possuem risco de 
ficarem dependentes de seus aparelhos 
celulares. Das pessoas com o vício, 94,9% 

são solteiras, a maioria (56%) tem renda 
familiar mensal superior a três salários 
mínimos e é mais comum em mulheres 
(55%).

O produtor rural e hoteleiro Marcos 
Prota, acaba de assumir a presidência 
da Skal de Belo Horizonte, uma associa-

ção de caráter internacional que reúne 
profissionais de turismo, presente em 
93 países.

Dos 74% dos alunos que estudam em 
faculdades particulares, apenas um quarto 
não precisa arcar com seus próprios estu-
dos. E, para garantir esse compromisso, 

a grande maioria precisa trabalhar. A 
psicopedagoga Luciana Brites explica que 
esta rotina trabalho/estudo pode afetar o 
rendimento do estudante.

Maioria dos universitários 
arcam com seus estudos

econoMia – Página 5

CRESCE INADIMPLÊNCIA EMPRESARIAL
A crise econômica é a principal dificul-

dade das pessoas e empresas quitarem 
seus compromissos financeiros. Segun-

do dados do SPC Brasil, pela quinta vez 
consecutiva, o volume de empresas com 
atraso em suas contas cresceu em 6,76%.



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de abril de 2018

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

Avenida Francisco Sá, Nº 360 • Bairro Prado • Belo Horizonte • MG • CEP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial:
comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação:
redacao@jornaledicaodobrasil.com.brdistribuição nas bancas: R$ 0,50 / a distribuição dirigida é gratuita

Telefones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

Equipe: 
Revisão: Diego Santiago

Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo

Repórter fotográfico: Neilton Sávio

Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes

Estagiária: Nat Macedo

PublicitáRio
hyeribeiro@gmail.com

Articulistas não remunerados:
Opinião: Hyé Ribeiro, José Maria Trindade, Mário Ribeiro,
Paulo Passos e Rodrigo Flausino.
Economia: Antônio Balbino, Bruno Falci, Lázaro Luiz Gonzaga, 
Roberto Fagundes e Roberto Simões.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Gomes, Sérgio Moreira 
e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.

www.edicaodobrasil.com.br

Hyé RibeiRo

cobranças indevidas
As relações entre vendedores e compradores merecerem mais 

atenção, especialmente para evitar que os conflitos cheguem às barras 
da justiça. É inequívoca a obrigatoriedade de quem deve cumprir os 
seus compromissos, no entanto, a lei protege as investidas abusivas 
por parte dos credores. No meio jurídico, alardeiam-se muito sobre 
as denominadas cobranças indevidas.

Atualmente, uma média de 39,5% da população do país com idade 
entre 18 e 95 anos não está com as contas regularmente quitadas. 
Aduz-se a esta estatística uma recente pesquisa difundida pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) indicando a insatisfação de 
23% dos consumidores inadimplentes, que consideram ter sofrido 
abordagem inadequada no momento da cobrança. Os sentimentos 
mais comuns foram constrangimento (36%), chateação (27%), angústia 
(25%), pressão (23%) e humilhação (15%).     

Os clientes afirmam que são procurados, via telefone, diversas 
vezes em um único dia. Fatos dessa ordem contribuem para ofuscar a 
dignidade de quem está em atraso com seus compromissos financei-
ros. Ao se defender, o comprador/devedor quase sempre reclama de 
uma realidade presente nesse tipo de relação: na hora de vender, os 
representantes dos estabelecimentos comerciais são todos cordiais, 
oferecem cartões de suas lojas e alongam prazos para quitação das 
compras. Mas, ao perceber problemas no recebimento, a empresa 
muda e começa a não ser tão cordial assim. Eles usam da agressivi-
dade verbal, como se isso fosse a solução, especialmente, para casos 
em que o cliente ficou desempregado e sem condições financeiras. 

Especialistas, como o advogado e professor universitário Alan 
Matos, reafirmam o direito da empresa de providenciar a cobrança, 
mas também que existem limites no momento da abordagem. Matos 
condena os excessos, as ameaças, os constrangimentos e uso de 
linguajar desrespeitoso. Para completar, ele lembra que o consumidor 
que, se sentir agredido, pode exigir seus direitos, uma vez que o Códi-
go do Direito do Consumidor, no artigo 42, prevê que na cobrança de 
débitos, o inadimplente não será exposto ao ridículo e nem submetido 
a qualquer tipo de constrangimento.

É evidente que não convém o enaltecimento do puro e simples 
calote como solução para o embate, afinal como diz o ditado popular 
“o dever de quem deve é pagar”. 

A hidrostática é o campo da física que 
estuda os fluidos, tanto em seu estado líquido 
como gasoso, e os submetem às mesmas 
regras, princípios e fórmulas. Ocorre que 
existe um estado físico da matéria que não se 
submete a essas regras gerais: o gelatinoso. 
Não é sólido, também não é liquido, muito 
menos gasoso e, embora partilhe de grande 
parte dessas características, é contemplado 
com regras e fórmulas próprias.

No mundo moderno das comunicações 
também existe um fenômeno semelhante: 
a comunicação virtual. Estamos falando de 
pessoas e assuntos reais, mas que, em fun-
ção da virtualização dessa relação, tem com-
portamentos e reações peculiares apenas ao 
meio virtual. Como essa forma de comunica-
ção nasceu e evoluiu exponencialmente em 
curtíssimo espaço de tempo, poucos dados 
científicos sobre esse fenômeno são conhe-
cidos e divulgados. Em parte porque grande 
parcela dos especialistas em comunicação 
ignoram os fenômenos tecnológicos e, em 
parte, porque uma grande parcela dos espe-
cialistas em tecnologia pouco compreendem 
os fenômenos da comunicação e da mídia. 
Não obstante, o grande esforço para superar 
essa déficit, a teoria acadêmica ainda corre 
a passos bem mais lentos que a evolução 
tecnológica.

Se não bastasse, quando versamos para 
o ambiente da comunicação e do marketing 
político, afunilamos ainda mais a especia-
lização de conhecimentos e experiências 
da mesma forma como, inversamente pro-
porcional, se aumentam significativamente 
as distâncias entre esse conhecimento 
especializado e o domínio tecnológico. Uma 
dicotomia em que, ambos os ramos de co-
nhecimento, apresentam notórias dificulda-
des para compreender de forma panorâmica 
e integrada uma solução óbvia e adequada 
às necessidades do universo eleitoral.

Foi o tempo em que fóruns de discussão, 
chats e Orkut com seus grupos dominavam os 
relacionamentos pessoais na internet. As tecno-
logias foram se aprimorando e se popularizando, 
bem como os canais de acesso. Hoje, todos os 
smartphones estão conectados, sejam em rede 
própria ou “pendurados” no Wi-fi aberto dos es-
tabelecimentos que o utilizam como ferramenta 
de aproximação de suas clientelas. As redes 
sociais, por sua vez, também se modernizaram 
e se segmentaram em objetivos e propósitos 
distintos. E isso é apenas o começo.

Muito embora os temas tecnologia e re-
des sociais já estejam na pauta do marketing 
político há mais de uma década. Foi há bem 
pouco tempo que Barach Obama explorou 
o Facebook em sua primeira campanha 
e apoiou-se no Twitter para sua vitoriosa 
caminhada rumo a reeleição. Ocorre que 
poucos desses modelos lograram o mesmo 
êxito aqui em terras tupiniquins, mesmo 
contando com a valorosa participação dos 
profissionais que protagonizaram essas 
campanhas americanas. Muito disso porque 
pouco se compreendeu da especificidade do 
comportamento do eleitor brasileiro e das 
complexas relações eleitorais do nosso país.

Nas relações de consumo, as empre-
sas têm realizado um grande esforço para 
acompanhar essas novas tendências e se 
adaptarem as novas tecnologias. Muitas delas 
com êxitos enumerados e grandes cases de 
sucesso, mas ocorre que, embora o marketing 
político seja também lastreado em uma rela-
ção de consumo, assim como a hidrostática da 
gelatina, é um terreno extremamente peculiar, 
particular e pouco se pode aproveitar desse 
conhecimento prático nas campanhas políti-
cas, pois não são adaptáveis e isso tem se 
comprovado pelo grande descontentamento 
dos candidatos e pela rotineira frustração 
das próprias empresas que prestam esses 
serviços de comunicação digital.

Nessa próxima eleição, agora em 2018, 
teremos mais um elemento a considerar: o 
Brasil vive um momento político confuso, 
de grande perturbação, de polarização de 
ideias e de ideologias pouco compreendi-
das por seus próprios militantes, de cor-
rupção noticiada e exposta a cada minuto 
e escândalos revelados sem precedentes 
na nossa história. A credibilidade do po-
lítico brasileiro baixou a níveis inéditos e 
vergonhosos. Os bastidores da política 
quase nunca são compreendidos de forma 
clara e a mídia, intencionalmente ou não, 
na maioria das vezes, mais confunde que 
esclarece o cidadão e isso, inexoravelmen-
te, irá impactar imensamente na forma com 
a qual os políticos tentarão se comunicar 
com seus eleitores.

Este cenário demandará da ciência do 
marketing político eleitoral a perspicácia e 
a perícia necessárias para se adaptar às 
mais altas tecnologias disponíveis, a fim 
de potencializar a capacidade produtiva, 
com tecnologias de monitoramento de in-
formação multimeios, expertise para criar 
conteúdos adequados e customizados para 
as mais diversas plataformas, bem como 
saber quando e em quais canais distribuirá 
esses conteúdos dentro de um projeto de 
mídia atualizado a essas novas ferramen-
tas. Os candidatos terão que contar com 
comunicadores políticos tecnologicamente 
atualizados e, concomitantemente, com 
especialistas em tecnologia inteirados 
das necessidades e realidades políticas 
e, essencialmente, com conhecimento 
consistente de comunicação.

Trocando em miúdos, ao marketing 
político caberá compreender a “hidros-
tática da gelatina eleitoral” presente na 
comunicação política e na virtualização dos 
relacionamentos. Condição “sine qua non” 
para o sucesso.

43% dos jovens de Mg apresentam
riscos de dependência de celular

É notório que, a cada dia, o ce-
lular está se tornando um ob-
jeto indispensável na nossa 

vida. Com a evolução tecnológica, 
os aparelhos conseguem fazer de 
tudo um pouco, desde ligações de 
vídeo até baixar aplicativos que 
auxiliam nas tarefas diárias. Po-
rém, essa relação entre homem e 
máquina pode estar extrapolando 
os limites. 

Para rastrear a dependência 
existente dos jovens em relação 
ao uso do celular, um grupo de 
professores, profissionais, estu-
dantes de medicina e psicologia 
do Centro Regional de Referência 
em Drogas (CRR) da UFMG, re-
alizou um questionário com 415 
alunos de variados cursos de 
graduação da instituição. O resul-
tado indicou que 43% possuem 
risco de dependência e, desse 
grupo, 33% tiveram o diagnóstico 
posteriormente.

Das pessoas que tiveram a 
dependência de smartphones 
detectada, 94,9% são solteiras, a 
maioria (56%) tem renda familiar 
mensal superior a três salários 
mínimos e é mais comum em 
mulheres (55%).  

Para entender melhor esses 
dados, o Edição do Brasil con-
versou com Júlia Khoury, uma das 
autoras do estudo e professora do 
Departamento de Saúde Mental 
da Faculdade de Medicina da 
UFMG.

loraynne araujo

o uso excessivo do celular 
pode ser considerado uma 
doença? 

Há dois tipos de uso do smartphone, 
o funcional (considerado o normal) e 
o patológico (avaliado como depen-
dência). Para constatar o segundo 
caso, é necessário avaliar algumas 
características, como o fato de não 
conseguir mais controlar o uso, mesmo 
em atividades incompatíveis; aumentar 
o hábito de mexer para satisfazer o 
prazer que era saciado com um tempo 
menor; e o afastamento do convívio so-
cial.  Existem pessoas que abandonam 
atividades porque não conseguem ficar 
afastadas do celular, outras que dimi-
nuem as horas de sono para mexer no 
dispositivo e isso afeta no rendimento 
escolar ou no trabalho. E quando são 
obrigadas a se privarem do smartphone, 
apresentam sintomas parecidos com os 
da dependência de algumas drogas, fi-
cando irritadas, nervosas e impacientes, 
sendo que isso passa quando voltam 
ao usá-lo. 

Quais são as pessoas mais 
afetadas por essa depen-
dência? 

Adolescentes e adultos jovens, 
principalmente entre 16 e 25 anos. Isso 
acontece porque eles têm familiaridade 
com a tecnologia, estão mais adaptados 
e tendem a fazer uso mais abusivo. 
Além disso, são influenciados pelos 
comportamentos dos pares, então se 
um faz algo, os demais também querem 
fazer, principalmente por imposição das 
redes social. Há ainda o fato do cérebro 
ser imaturo e, por isso, há mais dificul-
dade de controlar o impulso de usar o 

celular, sobretudo em lugares que são 
proibidos. Aliás, as redes sociais são os 
principais dispositivos associados à de-
pendência, pois quem tem smartphone 
está conectado à elas. 

Qual é o processo de diagnós-
tico da doença?

Geralmente as pessoas que estão 
próximas percebem primeiro que há 
algo de errado, pois quem está depen-
dente sempre deixa o convívio social 
para ficar de olho no smartphone e 
isso acaba atrapalhando as relações 
sociais. 

como tratar?
Primeiro é importante procurar um 

psicólogo ou psiquiatra para orientação, 
pois, na maioria das vezes, outros fa-
tores psiquiátricos favorecem o uso do 
smartphone. Por exemplo, pessoas que 
são ansiosas tendem a usar mais. Então 
é interessante buscar um profissional da 
saúde mental para diagnosticar, afinal 
o tratamento da ansiedade ajudará na 
redução do uso do celular.

Outra pesquisa realizada pela 
Motorola, com a Universidade 
de Harvard, mostra que 49% dos 
usuários brasileiros da geração 
Z (de 16 a 20 anos) consideram 
o smartphone “seu melhor ami-
go”. Além disso, 33% priorizam 
o celular em vez de passar mais 
tempo com os amigos, a família 
ou pessoas importantes; seis 
a cada dez pessoas verificam o 
celular mais do que gostariam e 
34% acreditam que estariam mais 
felizes se passassem um tempo 
menor no dispositivo. 

O levantamento faz parte do 
projeto Phone Life Balance, que 
incentiva o uso inteligente e equi-
librado do smartphone. Foram 
entrevistados 4.418 usuários com 
idade entre 16 e 65 anos no Brasil, 
França, Estados Unidos e Índia.

Há alguma forma de evitar 
isso?

Existem algumas estratégias, como 
reduzir as notificações luminosas e 
sonoras que ficam aparecendo na tela, 
afinal diminui a vontade de olhar o 
celular. Outra dica é deixá-lo em outro 
ambiente quando fizer uma atividade 
que precisa de concentração. 

O Ambulatório de Depen-
dências Químicas e Comporta-
mentais do Hospital das Clínicas 
da UFMG atende pacientes com 
dependências sem necessidade 
de encaminhamento do posto 
de saúde. Os atendimentos 
ocorrem às segundas-feiras, das 
8h às 12h, e podem ser marca-
dos no local.

Endereço: Hospital Bias Fortes. Alameda Álvaro Maciel, 175, Santa Efigênia - 6º andar

Júlia khoury é professora do departamento de saúde
Mental da faculdade de Medicina da ufMg
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a hidrostática da gelatina no marketing eleitoral
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tércio amaral

lava Jato pode ser obstáculo
para candidatura de anastasia

aécio tem esperança de ser candidato a reeleição futuro político de anastasia permanece incerto

Fechada a denominada janela partidária, 
prazo para as mudanças de partidos, agora 
começa a ser implementada a astúcia dos po-
líticos mais experientes com vistas a formação 
de futuras alianças.

Até agora foi nítida a ação do senador 
tucano Aécio Neves com objetivo de promover 
alterações nos comandos dos partidos políticos 
em Minas. Segundo consta nos bastidores de 
Brasília, foi ele que acertou a ida de Rodrigo Pa-
checo para o Democratas, assim como a eleição 
do deputado Renzo Braz para a presidência do 
Partido Progressista (PP).

Nesses dois casos, o desgaste político se 
transformou em realidade. Hoje, o PP, depois 
da saída de Alberto Pinto Colho, está comple-
tamente desidratado. Também não é muito 
diferente em relação ao Democratas. O deposto 
presidente Carlos Melles anda soltando fogo 
pelas narinas, lá pela região Sul do Estado. 
Ele diz ter sido traído pelos tucanos com quem 
sempre esteve junto ao longo de uma década.

Partidos importantes
O desenho da semana passada marchava 

para um desfecho já mais ou menos anunciado 
sobre à disputa pelo Governo de Minas. De 
um lado, o grupo liderado pelo governador 
Fernando Pimentel (PT), a possível candidatura 
do tucano Antonio Anastasia e a terceira via 
deverá ser encabeçada pelo ex-prefeito de Belo 
Horizonte, Marcio Lacerda (PSB).  

Dois partidos estão na mira dos pré-candi-
datos a governador: o PPS que, atualmente, 
abriga o ex-governador Alberto Pinto Coelho e o 
Solidariedade, do pré-candidato Dinis Pinheiro. 
Como explica uma pessoa próxima aos dois, 
eles são amigos, porém o jogo, a partir de abril, 
será partidário. 

Óbvio que é necessário registrar as lideran-
ças de ambos, o ex-chefe do executivo estadual 
Alberto Coelho tem uma enorme liderança no in-
terior, com forte presença no âmbito da Assem-
bleia Legislativa. Em sua caminhada rumo ao 
pleito de 2018, o ex-presidente da Assembleia, 
Dinis Pinheiro já visitou quase duas centenas de 
municípios e nos encontros ocorridos em Belo 
Horizonte, incluindo a sua filiação no Solidarie-
dade, recentemente, compareceram dezenas 
de prefeitos e outras lideranças municipais. 

Em consequência disso, quem conquistar o 
apoio dessas duas siglas estaria reunindo mais 
força para melhorar a musculatura durante a 
caminhada na busca para conquistar o Palácio 
da Liberdade.

Com relação ao futuro político de Pacheco, 
agora novo presidente do Democratas de Minas 
Gerais, as informações são desencontradas. Há 
comentários indicando, inclusive, sobre a possi-
bilidade de manutenção de sua candidatura ao 
governo, como é sua pretensão. Por conta des-
se fato, o seu amigo, o tucano Anastasia se reti-
raria da disputa abrindo espaço para entrada de 
Aécio Neves em uma reeleição, confirmando-se 
a propalada aliança entre PSDB e Democratas, 
porém com uma nova configuração.

Mesmo havendo negociação de cúpula, com 
indicativo de receber apoios importantes para 
levar adiante a sua candidatura ao Governo do 
Estado, Anastasia tem receio em ver o seu nome 
envolvido em mais denúncias relacionadas a 
Lava Jato. A partir disso, surge a tese de que 
ele se dá por satisfeito, caso seja convidado 
para disputar o posto como vice-presidente na 
chapa do tucano Geraldo Alckmin.

Anastasia tem
receio em ver
o seu nome

envolvido em
mais denúncias

relacionadas
a Lava Jato
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Fernando Pimentel entrega patrulha
mecanizada para municípios mineiros
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O governador Pimentel (PT) entregou 24 
kits patrulha mecanizada para municí-
pios com o objetivo de estimular e for-
talecer a agricultura familiar no Estado. 

Avaliado em R$ 98 mil, o kit é composto por um 
trator de roda, carreta com capacidade para 
4 toneladas e grade aradora. Ao todo, foram 
investidos R$ 2,35 milhões.

Os equipamentos serão utilizados nos servi-
ços de recuperação de solos, preparo de áreas 
para plantio, tratos culturais, colheita, constru-
ção, recuperação e conservação de estradas 
vicinais. Pimentel destacou, em seu discurso, 
que a doação deste tipo de equipamento é es-
sencial para Minas Gerais, que tem a agricultura 
como um importante braço da economia.

“Esse tipo de equipamento não é comum 
que os governos de Estado e nem o governo 
federal doem para as prefeituras. E eles são 
muito necessários, especialmente em Minas, 
com uma vocação agrícola fortíssima. É esse 
olhar carinhoso, atencioso, que o nosso governo 
quis dar desde o início até hoje”, afirmou.

Pimentel ressaltou, ainda, o olhar diferen-
ciado desta gestão. “Há governos que fazem 
outro tipo de entrega, como prédios luxuosos e 
caríssimos. Tem um ali na estrada que vai para 

o Aeroporto de Confins que custou R$ 2 bilhões, 
cuja a utilidade é praticamente nenhuma para 
o Estado, para os municípios e para a popula-
ção. Com pouco dinheiro, crise orçamentária, 
dificuldades, bloqueios sistemáticos do governo 
federal contra nós, continuamos insistindo em 
fazer as entregas que mudam para melhor a 
qualidade de vida dos mineiros e das mineiras. 
É esse o nosso objetivo”, finalizou.

Ao todo, 24 municípios serão contemplados 
com os equipamentos que estão inseridos no 
programa Tecnocampo, ação da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa), que busca formular, implementar 
e coordenar políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento rural, viabilizando o acesso 
a informação, tecnologia, assistência técnica 
e social.

O secretário de Estado de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Pedro Leitão, lembrou 
que os investimentos em agricultura nesta 
gestão são uma constante que promovem a 
economia mineira. “É um orgulho trabalhar com 
essa equipe. A agricultura é um setor que gera 
oportunidade, mesmo neste momento difícil 
para o país. Este segmento responde por quase 
um terço do PIB e nunca para. E, independen-

temente da crise, colhe e planta, gera renda 
e riqueza para o Estado. A agricultura neste 
governo tem respondido com ações simples, 
mas que geram oportunidade para os jovens e 
o homem do campo”, lembrou.

Reforço para o campo
O kit patrulha mecanizada busca estimular 

e fortalecer a agricultura familiar de Minas. A 
oferta de mecanização aos municípios contri-
bui significativamente para permanência do 
homem no campo, pois auxiliam no combate 
de um dos maiores problemas no setor rural 
brasileiro e mineiro, que é a falta de mão de 
obra, propiciando o aumento da produtividade 
e, consequentemente, de renda aos agricultores 
familiares.

O prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira 
Dias (PMDB), explicou que as máquinas po-
derão auxiliar as famílias que vivem da agricul-
tura. “Agradeço em nome dos meus colegas a 
importância de um trator agrícola, que atende 
até sete famílias diariamente e fortalece a 
agricultura familiar. Pode parecer um gesto 
pequeno, mas que para essas cidades se torna 
grande”, afirmou.

empresário na política 
Os atuais deputados, especialmente os que sempre tiveram 

pequenas votações, estão apavorados com a quantidade de 
representantes dos diversos setores que almejam ingressar 
na política partidária. Um desses postulantes, entre os deno-
minados cristãos novos, de acordo com o meandro político, 
será o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de 
Belo Horizonte, o Sindilojas, Nadim Donato.

Comentário único. As primeiras informações apontam 
para a pretensão do empresário em ser candidato a deputado 
federal. Como ele não tem liderança popular comprovada, 
pode não conseguir uma votação expressiva como imagina. 
Inclusive, ele teria encontrado dificuldade para se abrigar em 
uma sigla partidária. Coisas da política mineira.

trator sem barulho
Usando a afirmativa que Aécio Neves (PSDB), Andréa 

Neves e o presidente Michel Temer (MDB) são corruptos, o 
ex-governador Newton Cardoso faz barulho nos meios polí-
ticos, mas bem menos do que o esperado. Ou seja, seu estilo 
“trator”, já não tem tanta importância perante os formadores 
de opinião de Minas Gerais.

Política em contagem
Nas divagações, nos corredores da Assembleia Legislativa, 

a deputada Marília Campos (PT), nutre a expectativa de ser 
candidata ao Senado. Do contrário, ela acredita que deve sair 
praticamente eleita de Contagem, onde já foi prefeita. A conferir...

lacerda e os deputados
Na contabilização geral dos políticos, se a eleição para 

governador fosse realizada este mês, o candidato do PSB, Mar-
cio Lacerda não contaria com apoio sequer de 10 deputados 
estaduais. Tadinho dele, sô!

deputado irritado
Completamente isolado de contatos com amigos, o de-

putado federal Carlos Melles ainda ressente da decisão do 
Democratas que o afastou da presidência do partido em Minas, 
depois de 10 anos. Agora, ele fala inclusive sobre a viabilidade 
de abandonar a vida pública.

Cena final. Outra possibilidade seria sua reeleição, mas 
apoiar, por exemplo, uma eventual candidatura de Anastasia, 
abandonando o projeto do pré-candidato a governador Rodrigo 
Pacheco, exatamente o novo titular no seu antigo posto. Ou 
seja, a encrenca está no ar. 

temer em apuros
Vocalizando a opinião da crônica política de Brasília, o 

jornalista da Globo News, Gerson Camarotti aposta que não 
deve passar de 3 meses o prazo para a chegada de mais 
denúncias no Congresso Nacional, pedindo a cassação do 
presidente Michel Temer (MDB). Será?

Pimentel candidato
Desde o início de março, o jornalista Carlos Lindenberg 

avalizava: o governador Fernando Pimentel (PT) ao contrário 
do que se comenta nos bastidores, não renunciará e, mais, ele 
será candidato à reeleição. “Tanto que se reuniu há cerca de 
10 dias com todo o seu secretariado para solicitar que todos 
entrassem no ritmo da campanha eleitoral”.  Mesmo não sendo 
profeta, o jornalista acertou na veia. 

anastasia x lacerda
Os denominados partidos políticos de tamanho médio, 

como PP, PSD, PV e outros continuam no muro. Eles já es-
tavam fechados com a pré-candidatura de Marcio Lacerda 
(PSB), porém, com a possível chegada de Antonio Anastasia 
para participar do páreo, tudo mudou. A verdade é que esses 
dias tem sido de dificuldade para o ex-prefeito costurar uma 
aliança mais forte rumo ao pleito de 2018.

sem privatização
Deputados federais do Nordeste continuam batendo pesa-

do no governo federal com a finalidade de barrar a privatização 
da Eletrobras. Eles dizem que nove das dez maiores hidrelétri-
cas do país, pertencem à estatal. E elas nunca protagonizaram 
maiores problemas para a população. Pelo contrário, prestam 
bom serviço ao povo brasileiro. 

notícias falsas
Está no Senado um projeto visando regulamentar leis que 

possibilitem uma fiscalização maior sobre a internet, pois na 
avaliação dos congressistas, as redes sociais significam uma 
fronteira sem normas. No primeiro grande debate, realizado 
com a presença de especialistas, muitos debatedores consi-
deraram uma situação complicada, pois para eles, as notícias 
falsas vão continuar entulhando o mundo inteiro por uma ques-
tão muito simples: tanto o Google como o Facebook vivem de 
cliques, ou seja, de acessos para facilitar a venda das gordas 
cotas de publicidade. E a retirada do ar desse tipo de produto 
diminuiria em cerca de 30% a margem de negócios.

Problemas em bH
Inaugurado oficialmente no final do ano, com festas e 

circunstâncias, o Hospital do Barreiro, já estaria enfrentando 
problemas para continuar com 100% de funcionamento. Com 
a palavra o prefeito da capital, Alexandre Kalil (PHS).

concorrência à vista
Um dos espaços mais nobres e caros de Belo Horizonte, 

um casarão na esquina da Avenida Bandeirantes com a Praça 
da Bandeira, no Mangabeiras, já foi demolido. No local, será 
inaugurada mais uma megaloja da Droga Raia, bem em frente 
a uma espetacular Drogaria Araujo. Ou seja, a concorrência 
entre ambas está no ar. Que vença a melhor, pois quem ganha 
com isso é a população. 

Pt x Mdb
Os petistas mais radicais não gostaram nada do lançamen-

to da candidatura do presidente da Assembleia Adalclaver 
Lopes ao Senado. Eles imaginavam ser possível uma aliança 
entre PT e MDB, com o atual presidente da Casa Legislativa 
sendo candidato a vice-governador. A cobra vai fumar.

Mdb na moita
Avaliando o quadro da política nacional, o consultor econômi-

co e doutor em Ciências Políticas Ricardo Sennes disse: “O MDB 
não tem a menor pretensão de trabalhar para eleger o presidente 
da República. Eles, na avaliação do cientista, preferem eleger 
uma grande bancada de parlamentares para permanecerem nos 
bastidores do poder, na moita, como sempre fizeram”, avalia.

http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/


E C O N O M I A4 EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de abril de 2018

V I G Í L I A S DOBRADAS

FOTO - JORNALISMO
CONGRESSOS - EVENTOS SOCIAIS

Fotógrafo Profissional

ELOY LANNA

TELEFONES:
3450-0980 / 99603-4396

RicaRdo Molina

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 1411 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30494-270

SICP A NE AD LA ÍD S

E TI IC C
AO

S

Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

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

 fôssemos de ferro”
Freud

ceo da talent Realty

da redação

As altas taxas de juros praticadas 
por anos no mercado brasileiro 
geraram distorções tanto na 
postura dos investidores quanto 

nas dos consumidores e empresários. 
Os recentes cortes da Selic, que hoje se 
encontra a 6,5% ao ano, alteram este 
comportamento pontualmente, mas a cultura 
pela busca do ganho fácil ainda demorará 
a ser modificada. A retração dos juros levou 
ao aumento do consumo e à busca por 
investimentos alternativos, mas sabe-se 
que a economia do país é uma gangorra 
e, muitas vezes, os ciclos de altas e baixas 
são muito rápidos, o que compromete 
planejamentos. Vide que os juros reais de 
longo prazo ainda estão em nível elevado. 
Não há convicção de que os juros baixos 
vieram para ficar.

Historicamente, a Selic acima de dois 
dígitos viciou os brasileiros. Muitos, por 
exemplo, ao se acostumarem com os 
elevados ganhos nominais da renda fixa, 
esquecem os ganhos reais e, ao fazerem 
esta conta, identificam uma rentabilidade 
muito menor do que esperada. Hoje, a taxa 
real de juros no Brasil de curto prazo está ao 
redor de 3% ao ano. No longo, o percentual 
fica em 5%.

Esta postura difere muito da realidade 
mundial, onde os investimentos nominais 
rendem menos, mas, com preços muito mais 
estáveis, proporcionam uma remuneração 
real maior e mais previsível. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, um investimento 
imobiliário gera um retorno nominal ao redor 
de 6% ao ano, o que corresponde a um ganho 
real de 5,5% em dólares. Claro que a conta 
espelha a realidade brasileira atual. Mas o 
fato é que, enquanto o estrangeiro prefere 
um ganho menor e constante, o brasileiro 
habituou-se à busca por mais e mais, mesmo 
que em uma gangorra ilusória. Ontem ganhou 
muito e, agora, é órfão de alternativas.

A Selic sempre foi um fator de controle 
e de estímulo da recessão no Brasil, vide 
o que aconteceu nos últimos meses. Após 
a queda dos juros, o consumo aumentou, 
inclusive no turismo. O mercado reaqueceu 
fortemente depois do início do ciclo de 
cortes. No segmento de aluguel de casas 
de temporada, por exemplo, há uma 
recuperação das perdas provocadas pela 
instabilidade política e econômica dos 
últimos anos.

Além disso, investidores com perfil 
conservador, avessos aos riscos da renda 
variável, passaram a observar oportunidades 

em outros mercados, como a compra de 
imóveis no exterior voltados para aluguel 
de temporada. Os Estados Unidos são um 
dos principais destinos desses aportes e, 
não por coincidência, o mercado onde os 
aplicativos voltados à locação de imóveis 
mais cresceram. Naquele país, no início de 
2016, havia mais de 100 sites especializados 
em hospedagem por temporada, com mais 
de 4 milhões de ofertas para locação.

Enquanto mudam o mercado de 
hospedagem,  ap l i ca t i vos  como o 
Airbnb e seus pares também elevam 
significativamente a lucratividade de 
proprietários que destinam seus imóveis 
para aluguel. Além da remuneração ser bem 
superior à de um contrato convencional de 
locação, o uso dessas ferramentas propicia 
que o tempo de vacância do imóvel seja 
significativamente reduzido. Em cidades 
como Orlando, na Flórida, o retorno chega 
aos 12% anuais.

A busca por ativos desta natureza se 
intensificou entre os jovens brasileiros, que 
assumem a administração do patrimônio 
das famílias e lançam mão da tecnologia 
para ampliar seus ganhos. Esta é uma 
pequena mudança de postura para um país 
envenenado pelos juros altos.

Juros ainda envenenam o país

- Skal -
associação internacional de turismo
será comandada por Marcos Prota

Turistas gastaram US$ 5,8 milhões no país
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Após 12 anos longe do comando da Skal 
Internacional de Belo Horizonte, o empresário 
do ramo hoteleiro Marcos Prota assumiu 
novamente o posto de presidente da instituição. 

A Skal é uma associação internacional de 
profissionais de turismo com sede em 93 países 
e 23 associações no Brasil. O nome vem das 
iniciais de quatro palavras em sueco que querem 
dizer: Sundhet (saúde), Karlek (amizade); 
Alder (longa vida) e Lycra (felicidade). “O 
principal objetivo é a confraternização entre 
seus membros e, a partir disso, vem amizade 
que se transforma em ‘negócios entre amigos’”, 
esclarece Prota. 

A pesquisa realizada pela Fe-
comércio MG e a Belotur, em 

2015, mostra a evolução de Belo 
Horizonte na atração e recepção 
aos visitantes. De acordo com o 
levantamento, dos 1.079 turistas 
entrevistados, 99,2% aprovaram 

a capital mineira, sendo que 
74,6% tiveram as expectativas 

atendidas plenamente, 14,9% ti-
veram as expectativas atendidas 
em parte e 9,7% disseram que as 

expectativas foram superadas.

carnaval de lucros: 
O Carnaval de 2018 trouxe lucros 

significativos para Belo Horizonte. 
Segundo dados da Belotur, o gasto médio 
per capita dos visitantes foi de R$ 933,70, 
gerando uma receita direta de R$ 160,9 
milhões, o que significa um aumento de 
194% no período de 2016 a 2018.  No 
setor hoteleiro, a movimentação financeira 
superou os R$ 8 milhões, a taxa média 
da ocupação foi de 61,18% (aumento 
de 14,7% em relação a 2017) com pico 
de 85,14% no dia 11 de fevereiro. Esses 
números são da Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis em Minas Gerais 
(ABIH/MG).

De acordo com dados
do Ministério do

Turismo, de janeiro
de 2015 a dezembro de 2017,
no Brasil os turistas gastaram
US$ 5.809 milhões no país.

 Ele relembra que o primeiro mandato a 
frente da instituição rendeu frutos que são 
colhidos até hoje. “Naquela época, as coisas 
eram mais fáceis e tranquilas no que diz respeito 
as obrigações estatutárias do presidente, entre 
elas, realizar um evento de confraternização 
por mês”. 

Para o próximo mandato, o novo presidente 
espera desafios ainda maiores. “Meu objetivo é 
trazer gente nova para conhecer e se associar 
a Skal. Sei que vai ser uma tarefa árdua, mas 
vamos lutar para atingir essa meta”.

turismo em bH 
Ao fazer uma análise sobre o turismo em 

Belo Horizonte, o empresário avalia que a 
cidade pode ser um local atrativo para visitantes. 
“Destaco o Complexo da Pampulha, que ficará 
sensacional quando conseguirem acabar com a 
‘novela’ do espelho d’água. Além disso, temos as 
praças da Liberdade, Raul Soares e da Estação; 
Museu Abílio Barreto; Mirante do Belvedere; as 
igrejas da Boa Viagem e São José; o Castelinho; 
Edifício Acaiaca; Parque Municipal; feira de 
artesanato e o impagável Mercado Central. 
Todos esses lugares são interessantíssimos 
para os turistas que visitam a capital”. 

Ele ressalta também que faz pouco tempo 
que os governantes começaram a entender que o 
setor traz lucros, porém, para que isso aconteça, 
é necessário investimento. “Temos profissionais 
altamente qualificados ocupando cargos de 
direção no turismo, tanto a nível estadual como o 
competentíssimo Gustavo Arraes e sua equipe de 
profissionais que gere a Secretaria de Turismo, 
quanto a nível municipal na Belotur que não deixa 
por menos quanto à qualidade de seus gestores, 
haja visto o excelente trabalho de promoção de 
BH que tem sido feito e que culminou com um 
Carnaval nunca visto antes. Tudo funcionou bem, 
sem tumulto e violência”.

Marcos Prota assumiu novamente o posto de presidente da instituição

"Destaco o Complexo
da Pampulha, que ficará

sensacional quando
conseguirem acabar

com a ‘novela’
do espelho d’água"

esquerda no chão...
O filósofo Luiz Felipe Pondé afirmou que a esquerda no 

Brasil se transformou em uma espécie de cachorro morto. Por 
conta desta realidade, os representantes da direita radical que, 
antes, não tinha força, cresceram e conquistaram notoriedade 
nesta reta final de campanha de 2018.

Política em Moc
Não se sabe por qual motivo, mas segundo informações 

dos meandros da política mineira, os deputados do Norte de 
Minas não tem feito tanta questão de receber apoio do prefeito 
de Montes Claros, Humberto Souto (PPS). Eu, hein?!

número assustador
O coronel reformado José Vicente, consultor em segurança 

pública, garante que nos dias atuais, o Rio de Janeiro tem uma 
média de 2 milhões de pessoas que vivem espreitadas pelos 
traficantes da cidade. “Eles estão dominados pelos malandros 
e nada podem fazer a respeito desta triste realidade”, diz. Cruz 
credo, gente!

Política em ipatinga
Cassado pela segunda vez como prefeito de Ipatinga, o 

pastor evangélico e fazendeiro Sebastião Quintão (MDB) não 
se diz abatido com a decisão do Superior Tribunal Eleitoral. 
Agora, ele almeja ser candidato a senador por seu partido, o 
MDB. É ingenuidade em excesso ou volúpia pelo poder? 

família Quintão ii
Em Brasília, comenta-se, nos corredores da Câmara 

Federal, que o deputado Leonardo Quintão, filho do prefeito 
cassado Sebastião de Ipatinga é, atualmente, um dos políticos 
mais abastados de Minas. Será?  

sem mudanças 
“Apesar da onda de radicalismo, o calendário eleitoral 

relativo às eleições deste ano será mantido, pois não há possi-
bilidade de alteração. Não existe clima para mudanças”, prevê 
o cientista político Bruno Reis.

campanha violenta
Relativo ao ambiente nos bastidores da campanha, es-

pecialmente sobre o pleito para presidente da República, a 
previsão é de muito jogo bruto. “Será uma verdadeira guerra”, 
antevê o jornalista global Merval Pereira. 

ativista político?
Considerado um dos nomes mais badalados do Brasil, 

o juiz federal e comandante da Operação Lava Jato, Sérgio 
Moro é destaque em todos os segmentos. Para o professor 
da faculdade de direito da UFMG, Thomas Bustamonte, “Sua 
excelência se tornou um espetacular ativista político”.

Petista apareceu
Foi na festa dos 52 anos do MDB, realizada na Assembleia 

Legislativa, que o ex-ministro da secretaria geral da Presidência 
da República, Luiz Soares Dulce apareceu. Petista de carteiri-
nha, ele é um dos poucos que não esteve envolvido até agora 
no esquema de corrupção da República de Brasília, como é 
denominado o esquema das pessoas ligadas ao ex-presidente 
Lula (PT).

escritórios do crime
Indagado pela imprensa a respeito da segurança do Brasil, 

Renato Lima, especialista no assunto, destacou: “A situação é 
complexa, até porque, os presídios brasileiros são verdadeiros 
escritórios do crime organizado”. Ave Maria!
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O  Aeródromo Inhotim, que está sendo construído em Be-
tim, na região metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), 
foi apresentado no dia 28 de março, no Projeto Forte 
da Fiemg. O aeródromo, que leva o nome do museu de 
arte contemporânea, e tem orçamento previsto de R$ 

160 milhões, ficará a 4 km de Betim, a 15 km do Instituto Inhotim 
e a 29 km de Belo Horizonte.

A obra ocupará uma área de cerca de 2,8 milhões de metros 
quadrados, no bairro Bandeirinhas. O espaço abrigará uma pista 
de pouso de 1.800 metros de comprimento por 45 metros de lar-
gura na primeira etapa, com possibilidade de expansão ao longo 
dos anos para 2.500 metros.

Segundo o presidente da Orion, companhia responsável pelo 
aeródromo, Luiz Tito, cerca de 20 corporações estão envolvidas no 
projeto. “Temos interesse e abertura para fazer mais negócios com 
organizações mineiras. Empresas de manutenção de aeronaves 
e outras de treinamento de pessoal para esse mesmo setor estão 
se manifestando”, diz.

De acordo com o superintendente executivo de Relações 
Institucionais da Fiemg, Paulo Brant, a expectativa é de que o 
aeródromo proporcione importantes incentivos à exportação e 
ao desenvolvimento econômico de Minas Gerais. “O modelo de 
negócio do aeródromo de Betim simboliza uma forma virtuosa de 
fomentar a economia. Nasceu no setor público, mas foi entregue 
à iniciativa privada. Tenho certeza de que vai proporcionar im-
portantes vantagens competitivas às empresas mineiras”, afirma.

Segundo o prefeito Vittorio Medioli (Podemos), o aeródromo 
vai alterar o perfil econômico de Betim nos próximos anos e iniciar 
um novo ciclo de desenvolvimento no município. “É um empreen-
dimento que traz benefícios não só para Betim, mas para toda a 
região e parque industrial”, ressalta.

O plano de investimentos para a construção do aeródromo 
já teve seu projeto aprovado pela Anac e recebeu concessão da 
licença ambiental do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (Codema). A pista está homologada para receber aero-
naves do porte de Boeing 737, com capacidade para transportar 
até 85 passageiros e tripulantes. O Aeródromo Inhotim servirá de 
suporte para um volume de 40 mil pousos e decolagens. 

O projeto ainda prevê a construção de 24 hangares da iniciativa 
privada e escolas de pilotagem. A expectativa é de que, depois de 
concluído, o aeródromo gere até 21 mil postos de trabalho. Durante 
a fase de construção, este número deve ser de 640 empregos 
diretos e 800 indiretos - como hotéis, restaurantes, transportes 
de passageiros e turismo.

Empresários em crise
inadiMPlÊncia eMPResaRial cResce 6,76%

Com mais de 60,7 milhões de 
pessoas físicas inadimplentes no 
país, é fato que a classe empresarial 
iria dividir o peso dos problemas 
financeiros. Pesquisa do SPC Brasil 
e Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) aponta que, pela 
quinta vez consecutiva, o volume de 
empresas que estão com contas em 
atraso aumentou 6,76%.

O estudo mostra ainda que na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado, o Sudeste lidera a 
lista com o maior número de pessoas 
jurídicas negativadas, um aumento 
de 10,49%. Em seguida aparecem 
o Sul, que registrou avanço de 
3,72% na mesma base de compa-
ração, Centro-Oeste (3,05%), Norte 
(1,96%) e Nordeste (1,90%). Outro 
indicador analisado pela entidade é 
o de dívidas em atraso. Neste caso, 
o crescimento foi de 5,22% entre 
fevereiro de 2018 em relação a 2017.  

Segundo a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti, 
esse índice é uma consequência 
da crise, pois o país não cresce nos 
mesmos patamares no qual crescia. 
“O consumidor ainda está se ajus-
tando, ou seja, a situação continua 
complicada e com as empresas não 
é diferente”. 

A economista salienta que com 
a mudança na lei de negativação no 
Estado de São Paulo, fez com que 
mais devedores entrassem para 
a base. “As pessoas estão muito 
preocupadas com a inadimplência 
e essa alteração facilitou a inserção, 
principalmente de pessoas jurídicas. 
Mesmo sendo apenas em São Pau-
lo, o fato é de grande relevância, pois 
ele engloba grande parte do PIB e 
reflete em todo país”.  

Marcela esclarece que o Su-
deste lidera a lista de devedores 
porque é a região mais populosa. 
“Já era esperado que ele ocupasse 
esse lugar, tanto na inadimplência 
de pessoas físicas quanto jurídicas. 
Seria preocupante se uma região 
com menor participação no PIB 
tivesse altos índices de devedores”.

consequências?
Dados da Jucemg mostram que apenas

nos dois primeiros meses do ano,
5.525 empresas foram extintas.

empresa não recebe e não conse-
gue fazer novos negócios”.

Dentre os segmentos credores 
– empresas que não receberam 
de outras empresas – a mais 
prejudicada foi a indústria. O setor 
teve alta de 9,26% na quantidade 
de atrasos. O setor de serviços 
(engloba bancos e financeiras), o 
número de atrasos recebidos de 
fornecedores e clientes PJ foi de 
5,23%, já o índice do comércio 
neste quesito ficou em 4,35%. 

Outro dado relevante é que 
69% das pendências financeiras 
são devidas ao setor de serviços, 
seguido por 17% do comércio 
e 13% da indústria. De acordo 
com os índices de recuperação 
de crédito por setor, do total das 
empresas que saíram do cadastro 

de devedoras, 46% são advindas 
do comércio. 

Por fim, a economista prevê 
que haverá uma melhora nos índi-

ces após o meio do ano. “Saímos 
da recessão, mas a última variável 
a se recuperar é o mercado de 
trabalho e como as empresas 

dependem do consumidor final e 
eles estão sujeitos ao mercado de 
trabalho, é preciso esperar que a 
melhora se solidifique”.

Para não correr o risco de 
fechar, Marcela explica que os 
empresários devem profissiona-
lizar a gestão do seu negócio. 
“Principalmente os pequenos, pois 
muitos têm amplo conhecimento da 
atividade fim e acabam se descui-
dando da atividade meio (controle 
de estoque, funcionários, fluxo de 
caixa etc). Por muitas vezes, ao or-
ganizar as finanças, o empresário 
encontra formas para economizar 
e redirecionar gastos para controlar 
dívidas e, até mesmo, evitar novos 
débitos”.

A inadimplência deve ser tra-
tada como um ciclo. “Se o consu-
midor não paga a dívida para as 
empresas, elas deixam de receber 
do consumidor, e esse consumidor 
para de consumir. Deste modo, a 

Não utilize o cartão empresarial para pagar dívidas. “Cartão 
de crédito é muito caro. O ideal é buscar empréstimos para 
fluxo de caixa que tem prazos melhores e taxas menores”.

Profissionalize a atividade meio. “É preciso organizar as finan-
ças da empresa, por meio da gestão”.

Tente renegociar a dívida. “É necessário ter conhecimento fi-
nanceiro da empresa para estabelecer quanto poderá dispor”.

tiPo JaneiRo feVeReiRo

empresário 948 948

ltda 1.715 1.586

s/a 6 9

cooperativa 4 4

outros 6 2

eireli 161 178

total parcial 2.840 2.685

total 5.525
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Controle financeiro empresarialdicas:

sudeste lidera a lista com o 
maior número de pessoas 
jurídicas negativadas
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investimento em ergonomia
gera maior produtividade

Centro de Inovação Sesi desenvolve projetos para apoiar empresas na criação de cultura preventiva

Investir em ergonomia pode aumentar 
em até 20% a produtividade da indústria. 
O percentual vai depender da natureza 
do processo produtivo e das ações 
ergonômicas desenvolvidas. “Desde os 

anos 90, ergonomistas nos EUA já apresenta-
vam casos de sucesso demonstrando ganhos 
em produtividade refletidos em diminuição 
de acidentes, afastamentos, adoecimentos e 
retrabalho”, diz a gerente do Centro de Refe-
rência em Ergonomia do Sesi, Carla Sirqueira. 

Segundo ela, é necessário fortalecer a 
compreensão de que as análises ergonômicas 
devem resultar não somente na confecção de 
um documento, mas uma base nas tomadas 
de decisões assertivas sobre as intervenções. 

O CIS - Ergonomia implantado no CIT 
Senai Fiemg, em Belo Horizonte, vem 
desenvolvendo projetos em conjunto com 
o Senai e universidades, para acelerar o 
desenvolvimento de inovações no tema e 
apoiar as empresas na criação de posto 
e processo de trabalho isentos de risco 
ergonômico. “O ideal é projetar o processo 
produtivo com a aplicação dos conceitos 
de ergonomia, não sendo possível, o pró-
ximo passo para a empresa é identificar o 
problema e medir o quanto ele é prejudicial 
ao trabalhador e à produção. A partir da 
identificação do risco, implementamos as 
melhorias”, explicou.  Um projeto piloto 
está sendo realizado com a MRS Logística, 

concessionária de transporte ferroviário de 
cargas da Malha Sudeste, em parceria com 
a instituição Holandesa TNO. O método utili-
zado nas empresas holandesas foi adaptado 
para indústrias brasileiras.

Segundo o gerente de manutenção 
de vagões, Mateus Rabelo, as mudanças 
já estão apresentando reflexos no índice 
de absenteísmo na empresa.  “Estudamos 
as atividades consideradas mais críticas, 
pensando nas pessoas que executam as 
tarefas”, diz.

Foram feitos ajustes e mudanças em 
muitos postos de trabalho. “No corte de 
chapas, por exemplo, trocamos o maçarico 
por plasma. Foram feitas adaptações nas ro-
tinas evitando que o trabalhador fique muito 
tempo agachado ou com a coluna dobrada. O 
objetivo é propiciar mais segurança, saúde e 
conforto para os colaboradores”, diz.

O coordenador de produção da lami-
nação da Gerdau, Marlon Caldeira Gomes 
conta que o trabalho envolveu toda a equipe 
do processo. “As pessoas puderam fazer 
contribuições e as ponderações foram todas 
levadas em conta no desenvolvimento das 
soluções ergonômicas”, diz. 

Uma das melhorias foi feita no processo 
de embalagem de material laminado. “Hoje 
os empregados fazem menos esforço físico 
na execução da amarração dos feixes e na 
busca de insumos”, exemplifica. 

Segundo ele, o envolvimento da equi-
pe despertou o senso crítico das pessoas 
para as demais atividades. “Todos estão 
buscando melhorias contínuas para tornar 
a rotina menos cansativa. Muitas vezes não 
precisamos de grandes investimentos para 
mudar uma condição. A simples organização 
de insumos, trazendo-os para mais próximo 
ao processo faz uma grande diferença de 
conforto”, diz. 

As doenças do sistema osteomuscular 
são responsáveis por 34% dos afastamentos 
do trabalho por mais de 15 dias no Brasil. 
Elas perdem apenas para as lesões e trau-
matismos. Os dados são do Ministério da 
Previdência Social.

O Centro atua nos fatores que geram 
afastamentos, propiciando ambientes de 
trabalho que não adoecem e que favore-
çam a saúde e a segurança do trabalhador. 
É possível projetar situações de trabalho 
atendendo aos requisitos da ergonomia, 
identificar e corrigir situações de riscos nos 
processos produtivos e gerir os indicadores 
e resultados das ações, em indústrias de 
todos os portes e áreas de atuação.

ergonomia implantado no cit senai fiemg, em belo Horizonte

betim: aeródromo inhotim deve 
receber primeiros voos em 2019

Paulo brant: “o modelo de negócio do aeródromo
simboliza uma forma virtuosa de fomentar a economia
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flávia Monteiro participa do
concurso de Musa dos clubes 2018

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

NOVA REPÚBLICA - Quando Tancredo Neves ganhou 
a eleição, em 1985, falou-se em um nova república, pois 
deixaríamos para trás os governos militares e retomaríamos 
um novo período democrático, no qual o estado de direito, 
por meio da nova Constituição, seria a tônica da vida. Mui-
tas coisas mudaram desde a promulgação das novas leis, 
que foram se adaptando de acordo com as demandas do 
momento. Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de não conceder habeas corpus antecipado ao ex-
-presidente Lula (PT) reafirmou a nova república sonhada 
por Tancredo. O próprio STF ratificou o apoio a Operação 
Lava Jato, que vem passando este país a limpo e colocando 
na cadeia figuras até então intocáveis da política brasileira. 
A condenação de um ex-presidente da República e o pre-
sidente em exercício sob investigação da Polícia Federal é 
sinal que estamos vivendo um estado de direito. Lula tem 
sua importância no contexto da vida pública brasileira e con-
tribuiu para o aperfeiçoamento da democracia, entretanto, 
ele não pode ter privilégios neste momento.

HOMENAGEM - O BDMG Cultural, do Banco do Desen-
volvimento de Minas Gerais, está completando 30 anos e 
foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte 
com o diploma de Honra ao Mérito pelo que tem feito pela 
cultura de nosso Estado. O atual presidente, jornalista 
Rogério Tavares, fez um belo discurso de agradecimento. 
Quem comandou a solenidade foi o vereador Arnaldo Godoy 
(PT), autor da homenagem.

JUSTIÇA - Gustavo Henrique Bello Correa, cunhado 
da apresentadora Ana Hickmann, foi absolvido pelo crime 
que cometeu, ao matar um fã da artista que invadiu seu 
apartamento em um hotel de BH. A juíza Amalin Aziz 
Sant’Ana considerou que ele agiu em legítima defesa, 
mas o Ministério Público de Minas vai recorrer. Segundo 
os relatos de quem estava no local, o fã entrou no aparta-
mento da apresentadora, de arma em punho, dizendo que 
iria matá-la. Qual seria a reação de quem estivesse com 
ela? Fica a pergunta. 

A frase da procuradora-geral da República, Raquel Dodge 
diz tudo: “Justiça que tarda é a que falha”

O bispo Edir Macedo, agora nas telas de cinema contando 
sua trajetória, está pressionando o presidente Temer (MDB) 
para virar controlador do Banco Renner. A instituição tem 49% 
das ações do bispo Edir Macedo e já está autorizada a fazer 
empréstimos consignados a funcionários da prefeitura do Rio, 
cujo seu sobrinho é o prefeito Marcelo Crivella (PRB).

Henrique Meirelles pode trilhar o caminho do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Depois de ser ministro 
de Itamar, emplacou o plano real e virou presidente.

A Mercedes Bens pretende investir R$ 2 bilhões no Brasil 
até 2022 em suas fábricas de São Bernardo, São Paulo e Juiz 
de Fora. 

A segunda edição do Festival do Queijo Minas Artesa-
nal de Leite Cru será realizada, de 18 a 20 de maio, na Serraria 
Souza Pinto em Belo Horizonte. Promovido pelo Sistema Fae-
mg e Sebrae Minas, o evento é o único voltado exclusivamente 
para o queijo minas artesanal.

aniVeRsáRio

nilo simão e sua mulher ussânia, aniversariante desta semana
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domingo, dia 08 de abril
Ussânia Simão - mulher de Nilo Simão
Alander Thompson da Silva 
Franklin Merlin 

Segunda-feira, 09
Dr. Carlos Lobo - Contagem
Ruissel Furtado - Curvelo 
Ex-deputado Délio Malheiros 
Deputado Inácio Franco

Terça-feira, 10
Ex-deputado José Santana de Vasconcelos 
Paulo Mattos - Ex-prefeito de Contagem
Eduardo Valadares – Pedro Leopoldo
Jornalista José Lopes 
Deputado Hely Tarquínio 
Dr. Viana - conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

Quarta-feira, 11
Luiz Stânio Ferrara
Waissman -  Conselheiro Pena

Quinta-feira, 12
Ex-vereador Otimar Bicalho 
Carlos Veloso

Sexta-feira, 13
Delegado Ediraldo Brandão
Bolão - Santa Tereza
Delegado Antônio Felipe Nogueira 

sábado, 14
Coronel José Luiz Costa 
Jornalista Milton Lucca de Paula
Jornalista Júnior Moreira - Rádio Itatiaia

Festival de curta-metragem 

Juiz de Fora participará com cinco curtas-metragens na segunda edição do 
“Festival Filmes da Estação”. O evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de maio, 
no Museu Ferroviário. Dos 450 filmes inscritos, vão participar 31 curtas, de 13 
Estados brasileiros, com duração máxima de 20 minutos. O festival é financiado 
pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura com o apoio da Prefeitura de Juiz 
de Fora/Funalfa. 

Musa Minas

Honra ao Mérito

Marcelo de Souza e Silva será o próximo homenageado com o Diploma de 
Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por indicação do vere-
ador Juliano Lopes, a solenidade ocorrerá no dia 12 de abril às 19h. 

bar da esquina

Inaugurado entre os bairros Horto e Santa Tereza, o Nicolau Bar da Esquina é moderno 
e descolado, sem perder o estilo industrial característico do local. Mas o destaque fica 
por conta do saboroso e variado cardápio, assinado pelo reconhecido chef gastronômico 
Leonardo Paixão, dono do restaurante Glouton. Dentre outros diferenciais, destaque 
também para a cerveja desenvolvida especialmente pela Wäls para o Nicolau. 

encontros

O empresário Fabiano Lopes Ferreira e o deputado 
estadual Mário Henrique Caixa (PV) reuniram-se no 
último dia 03, com lideranças em Três Marias. No 
encontro, foram discutidas sugestões para melhoria e 
desenvolvimento do município. O empresário do ramo 
de consórcios aproveitou para analisar a possibilidade 
de expandir seus negócios e gerar empregos na cidade 
e região, além de outras oportunidades.

O Minas Tênis Clube participa do concurso Musa dos Clubes 

Sociais do Brasil com a microempresária Flávia Monteiro. A 

musa do Minas é sócia do clube desde 2008 e, além de velejar, 

adora ir ao cinema. A votação irá até o dia 23 de abril pelo site 

da Fenaclubes. M
in

as
te

ni
s/

D
iv

ul
ga

çã
o

Mário Henrique caixa e
fabiano lopes ferreira

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al



S A Ú D E  E  V I D A 7EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de abril de 2018

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

nat Macedo

depressão: está na hora de 
entender que não é mimimi

Quem admira as telas de Van 
Gogh ou ri das interpretações do 
ator e comediante Robin Williams 
não imagina que ambos tiraram 
suas vidas por causa da depres-
são. O problema já é considerado o 
mais incapacitante do mundo, pois 
estima-se que 4,4% da população 
mundial sofra com a patologia. 
No Brasil, 5,8% das pessoas são 
acometidas pelo quadro e já somos 
o campeão da doença na América 
Latina.

Ainda assim, muitas pessoas 
veem a depressão como mimimi. 
Mas, de acordo com a psicóloga 
organizacional e clínica Livia Mar-
ques, a doença de fato incapacita 
o indivíduo. “Qualquer transtorno 
mental é mal visto pela sociedade. 
Infelizmente, por consequência 
disso, muitos não buscam pelo 
diagnóstico e não fazem o trata-
mento. Só que a depressão pode 
paralisar a vida de uma pessoa. E, 
muitas vezes, pode ser letal”.

O estilo de vida contemporâneo 
fez com que o número de casos 
aumentassem. Segundo Lívia, 
vivemos em uma sociedade bas-
tante consumista e imediatista. “Ela 
faz com que a gente dê respostas 
rápidas o tempo todo e, caso não 
consigamos isso, a gente fica pra 
trás. Não servimos mais”.

Além disso, o atual cenário 
brasileiro é um agravante. “Há no 
país um alto índice de violência 
e desemprego. Unidos, isso gera 
insegurança e pânico em algumas 
pessoas, como o medo de sair de 
casa, de não conseguir pagar as 
contas etc. É uma realidade com-
plicada e favorável a transtornos 
mentais”.

De acordo com a especialista, 
é necessária uma rede de apoio. 
“Seja médica, familiar ou de ami-

gos. Quando a pessoa perceber 
que está começando a ter os sinais 
de depressão, ela deve buscar aju-
da de um profissional capacitado 
para auxiliá-lo. A partir daí, será 
feito um trabalho de resgate do que 
aquele paciente era antes”.

Segundo Livia, a doença pode 
se apresentar por meio da hiperso-
nia, quando a pessoa tem sono o 
tempo todo. Ou o contrário, quando 
há quadros de insônia. “O isola-
mento, desinteresse em realizar 
atividades que geravam satisfação, 
ganho ou perda de peso rápidos 
também são indícios que devem 
ser observados. Além disso, o ren-
dimento acadêmico e profissional 
pode cair consideravelmente”.

mais ninguém, pois sou muito 
tímida e reservada. Só meus pais 
sabiam e me ajudaram bastante. 
Depois de um tempo uma amiga 
também foi acometida pela de-
pressão e me senti a vontade para 
compartilhar com ela”.

Hoje, aos 25 anos, ela apren-
deu a conviver com o problema. 
“Tem dias melhores que os outros. 
Entendi minha condição e aprendi 
a viver com ela. Eu não me permito 
voltar para aquele abismo, porque 
é horrível. Tento me ocupar sempre 
para não voltar a ser a Luiza de an-
tes, porque a de agora se conhece, 
sabe o que quer e é mais aberta ao 
novo. Sou mais forte”.

Resiliência é a chave
O tratamento é a psicoterapia 

e, em alguns casos, a medicação. 
A psicóloga ressalta que é traba-
lhado todos os campos para que a 
pessoa tenha uma vida saudável 
e equilibrada. “A pessoa aprende 
a lidar com a depressão e aí me-
lhora. Além do mais, ela aprende a 
ser resiliente e a enfrentar melhor 
com as situações do dia a dia. A 
probabilidade de recaída é muito 
menor”.

A especialista compartilha 
que, mesmo sendo a profissional 
na área, um dia já foi paciente. 
“Eu acredito muito que, se a 

pessoa detectar o problema 
e buscar ajuda, ela pode ter 
uma vida muito boa. Eu tive 
depressão, mas aprendi a ser 

resiliente. Praticar a empatia foi 
um divisor de águas na minha 
vida. Me fez crescer e ser uma 
pessoa melhor”, conclui.

Você sabia?
A perda de produtivi-

dade em decorrência dos 
transtornos mentais devem 
representar um custo apro-
ximado de US$ 1 trilhão 
(cerca de R$ 2,24 tri) por 
ano nos próximos 3 anos. 
Isso afetará drasticamente 
a economia mundial.

um dia após o outro
Aos 17 anos, a (confirmar 

crédito) Luíza Carvalho começou 
a apresentar os sintomas da de-
pressão. “Eu me sentia cansada, 
fadigada, deslocada e triste. Pa-
recia um abismo sem fim e eu só 
caia. Não tinha vontade de fazer 
nada. Com o tempo busquei ajuda 
e recebi o diagnóstico”.

Diferente de muitos, Luíza 
recebeu o apoio de sua família e, 
para ela, isso foi algo essencial no 
tratamento. “Eu não contei para 

A resiliência é a capacida-
de de o indivíduo lidar com 
problemas, adaptar-se a mu-
danças, superar obstáculos ou 
resistir à pressão de situações 
adversas – choque, estresse, 
etc. – sem entrar em surto 
psicológico, emocional ou 
físico, por encontrar soluções 
estratégicas para enfrentar e 
superar as adversidades. 

“Ela pode paralisar a
vida de uma pessoa.

E, muitas vezes,
pode ser letal”

Resiliência é uma das chaves para superar o problema

Fonte: Mentalidade de Crescimento
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

alerta: golpe da aposentadoria
complementar circula no brasil

A carta timbrada chega a 
residência do destinatá-
rio com o nome e dados 

pessoais que fornecem credi-
bilidade. Em seu conteúdo há 
a notícia que muitos brasileiros, 

principalmente nessa incerteza 
econômica, almejam: dinheiro 
extra. Desta forma, o interes-
sado entra em contato com a 
empresa, na qual é atendido 
prontamente e, durante a con-
versa por telefone, é convencido 
a depositar uma quantia para 
liberar o dinheiro que, na verda-
de, nunca existiu.

Recebemos, por meio de 
um leitor, uma carta endereçada 
a ele informando sobre uma 
aposentadoria complementar 
para servidores públicos. No 
corpo do documento, a empre-
sa intitulada Global Nacional 
dos Servidores Públicos in-
forma que existe uma quan-
tia indenizatória no valor de 

R$ 63.340,18, mas, para retirar 
esse dinheiro, ele deveria pagar 
uma taxa de habilitação de 
resgate de R$ 998 e obrigações 
fiscais de R$ 6.334,01 (cerca de 
10% do montante). Entramos 
em contato com a suposta em-
presa sem nos identificarmos 
como imprensa e fomos aten-
didos por uma mulher.

conversa por telefone 27 de março

Produtor: Boa tarde, com quem eu falo?

Mulher: Laura, da Global Nacional.

Produtor: Oi Laura, minha avó recebeu uma carta in-
formando que tem um valor indenizatório de aposentadoria 
complementar. Como ela é de idade estou ligando para me 
informar. Como funciona isso?

Mulher: Qual o nome da sua avó?

Produtor: Maria das Graças Almeida da Silva Ramos.

Mulher: E o seu nome?

Produtor: Laura

Mulher: Olha, somos xarás. Então, vamos lá. A sua avó é 
viva ou falecida?

Produtor: Ela tem 78 anos.

Mulher: Ela recebeu uma chamada para acordo, tá. Isso 
porque os trabalhadores da época de 70 a 96 tem uma com-
plementação no valor da aposentadoria.

Produtor: Mas por que tem esse valor, eu não entendi?!

Mulher: Não, você não vai entender. Isso é só para quem 
participou. Estou te passando as informações, mas você tem que 
passar isso para ela, viu?!

Produtor: Mas ela é de idade, ela não vai conseguir entender 
nada do que está aqui.

Mulher: Tá. Ela contribuiu entre 1970 e 1996 para uma 
complementação de aposentadoria, mas as empresas faliram 
e não pagaram ninguém. Por isso existe uma importância para 
ela de R$ 63.340,18. Mas o valor não se encontra disponível. 
É preciso que ela entre no fórum da cidade onde mora e leva 
de 12 a 36 meses para aguardar uma nova notificação. Ou por 
meio da conta corrente ou poupança, na qual vai me informar e 
vamos passar um cheque nominal para sua avó e o valor ficará 
bloqueado até o pagamento das taxas.

Produtor: Ah, sim.

Mulher: O valor das despesas são por conta da sua avó. Ele 
não pode ser descontado do montante. É cerca de 10% do valor 
mais a taxa de habilitação de crédito de R$ 998.

Produtor: Então esses dois valores ela tem que pagar para 
vocês, para conseguir pegar o dinheiro mais rápido? E é como, 
via depósito? Vocês dividem?

Mulher: Através dos dados bancários do oficial de cartório 
da Global.

Produtor: Nós conseguimos dividir?

Mulher: Não, só à vista. Quando o valor estiver na conta da 
sua avó, vocês pagam para que a quantia seja desbloqueada.

Produtor: Entendi. Vou explicar para ela e volto a ligar. 
Mas acho que ela não vai querer, pois não tem esse dinheiro. 
Tá bom? Obrigada.

Mulher: Perfeito, vamos aguardar. Um abraço.

Produtor: Obrigada. Tchau.

nome da suposta empresa
não aparece em nenhum site

a soma dessas quantias é o valor
que os supostos estelionatários pedem

para liberar o dinheiro prometido

todos os telefones funcionam
e o atendimento é rápido

o nome José gilson sobral não
aparece no cadastro nacional

de advogados (cna)

algumas empresas/entidades citadas
não existem ou não funcionam mais

ariane braga e
loraynne araujo

O Sesc Palladium apresenta programação musical diversifica-
da em abril, com grandes convidados. E o melhor: com o Cartão do 
Cliente, os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo 
têm 60% de desconto no valor dos ingressos. 

Amanhã (8/4), a Orquestra Ouro Preto estará em mais um 
Domingos Clássicos, com o espetáculo Valencianas. Vencedor do 
Prêmio da Música Brasileira na categoria melhor álbum de MPB 
de 2015, Valencianas recria o cancioneiro do cantor e compositor 
pernambucano Alceu Valença que, pela primeira vez, teve parte 
de sua obra arranjada para música de concerto. O espetáculo 
será às 18h, no Grande Teatro, e os ingressos já estão esgotados.

Também há atrações do eixo curatorial Língua portuguesa. De 
10 a 12 de abril, os compositores mineiros ligados ao Clube da 
Esquina, Márcio Borges, Murilo Antunes e Telo Borges ministram 
no Mezanino, às 19h, a Oficina de Letras – Palavras Cantadas, 
para ensinar o processo de criação de letras originais de música 
popular a todos os interessados, por meio de inscrição gratuita 
no Sympla. 

Já no dia 19, os compositores se reúnem com o grupo 14 Bis, 
Tavinho Moura, Barbara Barcelos e Rodrigo Borges no Grande 
Teatro, às 21h, para o show Planeta Sonho Onde bate o coração da 
palavra. Haverá a participação especial da Orquestra de Câmara 
Sesc. Os ingressos custam a partir de R$ 30 (inteira). 

Ainda no dia 19, o Teatro de Bolso recebe, às 20h, uma das 
grandes vozes da atualidade para o Salve o Compositor: Iaiá 

diVeRsidade Musical é no sesc PalladiuM

essa quantia é o valor prometido 
pelos estelionatários

Drumond, com o show Sons de Sim. Após um período de nove 
anos dedicada a releituras e interpretações marcantes de obras 
de artistas consagrados, Iaiá volta a dizer sim para suas canções 
autorais e reafirma seu lugar como compositora. A entrada custa 
R$ 20 (inteira).

Sobre o golpe, o diretor da 
Federação Nacional dos Servi-
dores e Empregados Públicos 
Estaduais Cícero Rôla diz que 
a entidade está alertando todos 
os sindicatos da categoria, pois 
isso é uma fraude. “Estamos 
informando os trabalhadores e 
sindicatos que tenham cuidado 
em relação a isso. Inclusive, 
uma senhora veio nos pro-
curar com uma carta dessa. 
Ligamos e pode ter certeza: é 
golpe”. 

Ele ainda acrescenta que 
a forma como esses indivíduos 
têm acesso aos dados pessoais 
para aplicar o crime é assus-
tador. Com isso, ressalta a 
importância de denunciar para 
as autoridades e que sempre 
tome cuidado em relação a 
essas questões. 

Entramos em contato no-
vamente nos números indi-
cados, só que desta vez nos 
identificamos como repórteres 
que gostariam de conversar 
com o diretor jurídico da em-
presa. Imediatamente, Laura 
(a mesma mulher da primeira 
ligação) desligou o telefone. 
Tentamos novamente e nin-
guém mais atendeu nossas 
ligações.

10 anos de prisão 
O advogado Claudio Pa-

nhotta esclarece que essa 
ação é caracterizada como 
crime de estelionato e, por 
lesar pessoas com mais de 
60 anos, tem a sua pena 
agravada. “Esse crime está 
previsto no artigo 171 do Có-
digo Penal: ‘obter, para si ou 
para outrem, vantagem ilícita, 
em prejuízo alheio, induzindo 
ou mantendo alguém em erro, 
mediante artifício, ardil, ou 
qualquer outro meio fraudu-
lento. Pena: reclusão, de um 
a cinco anos’. No parágrafo 
4º, aplica-se a pena em dobro 
se o crime for cometido contra 
o idoso, ou seja, de dois a 
10 anos”.

Já sobre o nome de enti-
dades ligadas a previdência 
privada utilizadas na carta, 

Panhotta salienta que são 
para tentar estabelecer uma 
credibilidade. “Eles usam es-
sas empresas para aplicar o 
golpe porque muitas têm um 
regime próprio de previdência 
privada, assim a maioria dos 
advogados não conhecem e 
não conseguem sanar as dú-
vidas referentes ao assunto. 
Desta forma, isso facilita que 
o golpe tenha força. É preciso 
denunciar ao Ministério Público 
para coibir esse crime”.

empresas citadas
Entramos em contato com 

as empresas citadas, mas a 
maioria não existe. Contudo, 
enviamos a demanda para a 
Petrobras, mas até o fecha-
mento da matéria não houve 
resposta. Já a sigla IBESP, 
atualmente é utilizada por mui-
tas empresas, ligamos em uma 
delas (IBESP - Instituto Brasília 
Para o Bem-Estar do Servidor 
Público) e fomos informados 
que outras pessoas haviam 
ligado relatando o mesmo 
problema em relação a carta. 
Eles salientaram que não têm 
nenhum tipo de ligação com a 
correspondência. 

denúncia formal
A Polícia Civil de Minas 

Gerais af i rmou que há 3 
ocorrências no Estado contra 
a Global Nacional dos Servi-
dores Públicos, nas cidades 
de Belo Horizonte, Uberlândia 
e Estrela do Sul. Entretan-
to, os delegados responsá-
veis pelas investigações não 
quiseram gravar entrevista, 
afirmando que isso poderia 
prejudicar o andamento das 
investigações. 

Já a Polícia Civil de São 
Paulo não se pronunciou so-
bre o assunto, pois, segundo 
a assessoria, não foi realizado 
nenhum boletim de ocorrência. 

Caso tenha recebido uma 
carta semelhante, procure a 
polícia e formalize a denúncia 
para que o caso seja inves-
tigado.

Para denunciar
ligue para
a Polícia
Civil no

atrações no grande teatro:

12/4, às 21h: Johnny Hooker - Turnê Coração. A 
partir de R$ 60 (inteira)

14/4, às 21h: Rubel - Lançamento do disco Casas. 
A partir de R$ 60 (inteira)

20/4, às 21h: Guilherme Arantes e Orquestra OPUS. 
A partir de R$ 80 (inteira)

28 e 29/4, às 16h: Cinderella - O Musical. A partir 
de R$ 75 (inteira)

Planeta sonho
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nat Macedo

Maioria dos jovens universitários 
arcam com despesas da graduação

A cordar às 6h para ir trabalhar, 
almoçar 12h, sair do serviço 
às 18h, correr para a aula que 
começa às 19h e só chegar 
em casa às 23h30. Dormir? 

Só se der tempo! Essa é a rotina de inú-
meros estudantes do ensino superior no 
Brasil. Dados da Companhia de Estágios 
apontaram que, dos 74,4% de alunos 
que estudam em instituições particulares, 
apenas um quarto não precisa arcar com 
os custos de seus estudos.

O levantamento mostrou ainda que 
a faculdade e/ou cursos comprometem 
um terço da renda de 21% dos alunos, 
enquanto que para outros 20%, os gastos 
consomem mais da metade do orçamento 
mensal. Porém, para conseguir conciliar 
trabalho e estudo, o aluno precisa aprender 
a driblar a exaustão. 

De acordo com a psicopedagoga e uma 
das fundadoras do Instituto Saber, Luciana 
Brites, essa rotina atarefada pode afetar 
no rendimento do aluno. “Geralmente, o 
estudante que trabalha o dia inteiro, além 
de pagar a faculdade, ajuda nas despesas 
de casa e, isso por muitas vezes, é uma 
preocupação para ele. Essa é a realidade 
da maioria dos jovens brasileiros”.

Ela acrescenta que há uma dificuldade 
das instituições de entender essa rotina 
e que isso reflete na formação do aluno. 
“A sensibilização de como é o dia a dia 
do jovem é um fator importante. Muitas 
vezes os professores pedem trabalhos 
descontextualizados do cotidiano deles. O 
que reflete no fato de muitos universitários, 
após se formarem, chegarem no mercado 
de trabalho sem saber exercer a função”.

Para ela, seria mais sensato que os profis-
sionais priorizassem a qualidade do trabalho. 
“É necessário a utilização do espaço da facul-
dade com trabalhos que façam a diferença na 
prática acadêmica. Menos quantidade e mais 
qualidade a fim de melhorar o engajamento 
do jovem dentro da instituição”.

Rotina é saudável
Diferente do que muitos pensam, na 

hora de otimizar o tempo, criar uma rotina é 
ideal. “Ela estrutura e organiza o nosso dia. A 
pessoa precisa criar um costume em relação 
aos seus horários. Para isso, é essencial que 
ela entenda seu ritmo e não se force”.

Um outro ponto primordial se refere ao 
sono. “A qualidade do descanso interfere 
muito na memória, humor e produtivida-
de. Muitos jovens tentam finalizar tarefas 
quando chegam da faculdade e isso acaba 
diminuindo o tempo de sono, mas essa 
pausa é importante”.

Vai valer a pena
Formada há 4 anos, a analista em Re-

cursos Humanos Carolina Costa recorda 
o tempo em que viveu a rotina de estudar 
e trabalhar. “Quase todos os dias eu che-
gava atrasada, porque meu trabalho era 
longe da faculdade. Era cansativo e por 
muito tempo eu pensei em desistir. Mas fui 
respirando fundo, pois sabia que o diploma 
era essencial, além disso, a graduação era 
um sonho”.

Hoje, trabalhando na área em que se 
formou, Carolina diz que valeu a pena todo 
o esforço. “Passei por muito aperto para 
conseguir bancar tudo. Mas, hoje, poder 
exercer o que gosto e tenho aptidão, é mui-
to importante para mim. Me sinto completa. 
Ainda me lembro do dia da minha colação 
de grau, quando vi que tinha chegado onde 
nem eu mesma pensei que conseguiria. Foi 
muito gratificante”.

A estudante Ana Luisa Cardoso, que 
está no último período do curso de nutrição, 
espera ansiosamente por esse momento. 
“Foram longos 5 anos. Muito trabalho e 
dedicação para conseguir conciliar tanta 

coisa ao mesmo tempo. Mas, agora, estou 
na reta final e não vejo a hora de ter as 
portas do mercado abertas para mim e 
de exercer a profissão que escolhi e que 
aprendi a amar”.

dicas para 
ser produtivo

 Beba água. Nosso corpo funciona 
melhor quando hidratado.

 Entenda seu estilo de aprendiza-
gem: como você grava melhor o 
conteúdo?

 Evite o uso de energéticos

 Tente não acumular trabalhos e ta-
refas. Se possível, adiante algumas.

 Aos fins de semana, intercale o 
tempo de estudo com o lazer e 
descanso.

Conciliar estudos com o
trabalho pode prejudicar

rendimento do aluno

dormir?
Só se der tempo!
Essa é a rotina
de inúmeros
estudantes do
ensino superior
no Brasil
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vinicolaaurora.com.br 
 facebook.com/vinicolaaurora

Todos os dias a gente vive

muitos momentos especiais.

Eles são simples, às vezes comuns.

Mas, observe com atenção,

são eles que fazem você valorizar

cada segundo da sua felicidade.

E são esses momentos que

a Aurora quer brindar com você.

#PedeAurora
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o seu consórcio multibrasileiro

Os empreendedores de Conta-
gem contam, agora, com um novo 
espaço para melhorar e simplifi-
car o ambiente de negócios. Foi 
inaugurada no primeiro andar da 
Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, a Sala Mineira 
do Empreendedor. O espaço é o 
resultado da parceria entre o Se-
brae/MG, a Jucemg e a prefeitura. 

A sala foi desenvolvida para 
melhorar e simplificar o ambiente 
de negócios em todo o Estado, 
atuando lado a lado com as admi-
nistrações municipais, oferecendo 
apoio para empreendimentos de 
todos os portes. O prefeito em 
exercício William Barreiro (PSB) 
participou do evento que contou, 
também, com a participação de 
autoridades municipais e repre-
sentantes do Sebrae, do governo 
do Estado, de instituições acadêmi-
cas, de sindicatos e empresários.

Para o presidente do Centro In-
dustrial de Contagem (Cinco), Adi-
milson Moura, é importante para o 
município ter um empreendimento 
do porte da Sala Mineira. “O espa-
ço veio para agregar uma série de 

serviços desde a abertura de uma 
empresa, até a emissão do alvará. 
A nossa meta é que em até 7 dias 
seja possível emitir 84% dos alva-
rás. Isso é um grande ganho para 
o município já que estamos desbu-
rocratizando os processos. Outra 
vantagem é a questão da parceria 
com as instituições acadêmicas. 
Isso vai possibilitar que todos os 
empreendedores da cidade façam 
consultorias gratuitamente”, disse.

Adimilson citou ainda que, de 
janeiro até hoje, foram abertas mais 
de 2.600 empresas no município. 
Em relação aos microempreende-
dores são cerca de 40 mil. “Estes 
são números consideráveis porque 
a Sala Mineira quer acolher todos 
os empresários, principalmente 
os micros. Queremos que esses 
empreendedores cresçam, estejam 
bem estruturados e se mantenham 
na cidade”, finalizou.

na sala 
Você vai encontrar um espaço 

único para formalizar o seu em-
preendimento, obter orientações, 

informações e todo o conhecimento 
necessário para o seu desenvolvi-
mento profissional. Tudo o que você 
precisa para fazer o seu negócio 
seguir em frente, de um jeito simples 
e prático. Ela terá como parceiras 
instituições de ensino, que prestarão 
suporte técnico qualificado para os 
microempreendedores em processo 
de abertura de empresas, com o 
intuito de capacitá-los e qualificá-los 
para o mercado fortalecendo, assim, 
a economia do município. 

“Nós temos que dar garantias 
a todos os empreendimentos e 
desburocratizar os processos cada 
vez mais. Temos o privilégio de viver 
em uma cidade beneficiada por sua 
localização, onde passam muitas 
rodovias, e o município deve ter 
comprometimento e respeito. Não 
podemos perder empresas, temos 
que retê-las. O trabalho junto à 
Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento e outras secretarias é a de-
monstração de respeito desta gestão 
às empresas contagenses. Eu não 
tenho dúvidas de que esse projeto 
irá contribuir para o município”, 
comemorou o prefeito em exercício.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por 
meio da Secretaria de Governança da Saú-
de, promoveu a revisão para pacientes que 
participaram do Mutirão de Cirurgias de Ca-
tarata, realizado no início deste ano. Ao todo, 
234 cirurgias foram feitas no 
Hospital Dr. José Maria Morais 
(HJMM) e, agora, todos os pa-
cientes tiveram a oportunidade 
de serem reavaliados por um 
oftalmologista no Centro de 
Especialidades (Ceps).

Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) foram em todas 
as residências convocando 
os pacientes. Eles tiveram 
um período de repouso de 30 
dias para a cicatrização da cirurgia e, agora, 
a reavaliação é necessária com objetivo de 
ver como o paciente se encontra após esse 
período.

Os pacientes que fizeram o procedimento 
compareceram em peso para a reavaliação. 
Muitos afirmam que esperaram anos para 
serem atendidos e comemoram o sucesso das 
cirurgias. “Eu esperei durante um ano e meio 

pela cirurgia e fiquei feliz quando vi que ela iria 
sair. Correu tudo bem no dia do procedimento, 
na recuperação e hoje vim fazer a revisão”, 
disse Onofre Dionísio Moreira, morador do 
bairro Caladão.

Já para José Lopes Filho, 
morador do bairro Caladinho 
do Meio, a cirurgia era algo 
distante, pois ele sabia que as 
filas eram longas. “Assim que 
eu fiquei sabendo que o proce-
dimento iria acontecer mais rá-
pido, eu já entrei com os papéis 
e 6 meses depois já estou aqui 
fazendo a revisão. Agora é só 
marcar a próxima cirurgia para 
o meu outro olho”, comemora.

Os pacientes que precisam fazer a cirur-
gias em ambos os olhos já estão na lista de es-
pera. A previsão é de que elas aconteçam até 
o fim deste semestre. Quem tem interesse em 
realizar a cirurgia de catarata, deve procurar 
a Unidade Básica de Saúde mais próxima, se 
consultar com um clínico geral e, logo depois, 
um oftalmologista para avaliação e marcação 
do procedimento.

O prefeito Lucas Coelho (PTB), 
acompanhado dos vereadores, 
secretários municipais, represen-
tantes da Jaguar Mining e Terrasa 
Engenharia se reuniram para a 
assinatura do Termo de Concessão 
da operação da Usina de Asfalto no 
Distrito Industrial. A usina foi doada 
ao município de Caeté no ano de 
2011 pela Jaguar Mining e ainda 
não havia entrado em operação. 

Pela primeira vez em Caeté 
ocorre uma Parceria Público-
-Privada, ou seja, um acordo entre 
os setores público e privado para 
a realização conjunta de determi-
nado serviço ou obra de interesse 
da população.

Para que essa parceria se con-
cretizasse, foi feito pelo secretário 
de Obras o estudo de viabilidade 
técnico-financeira para operacio-
nalização da usina. Nesse estudo, 
ficou apontado que a melhor solução 
seria a concessão da infraestrutura 
existente a uma empresa do ramo 
de pavimentação, interessada em 
produzir o asfalto a quente. Em 
contrapartida à concessão, a em-
presa licitada tem o compromisso 
de doar à prefeitura um percentual 
mínimo de 3% da produção mensal, 
como compensação para uso dos 
equipamentos.

A Terrasa Engenharia foi a 
vencedora da licitação, oferecendo 

um percentual de 3,11% e agora 
tem 180 dias para começar os 
trabalhos. Para se ter uma ideia, a 
usina é viável a partir do momento 
em que consegue produzir 2 mil 
toneladas de asfalto por mês, o 
que significaria para a Prefeitura 
uma quantidade de mais de 60 
toneladas. O suficiente para reali-
zar os serviços de manutenção e 
tapa-buracos na cidade.

“Foi uma grande vitória para o 
município, pois a usina estava pa-
rada há mais de 5 anos, onerando 
os cofres públicos. Agora vamos ter 
mensalmente um cota de asfalto 
para serviços de manutenção e tapa 
buracos das vias”, disse o prefeito.

contagem inaugura espaço
de apoio ao empreendedor

Prefeito em exercício 
William barreiro
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Coronel Fabriciano oferece a 
pacientes cirurgia de catarata

“eu esperei
durante um ano

e meio pela cirurgia
e fiquei feliz quando
vi que ela iria sair”

Pacientes compareceram em peso para a reavaliação
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Prefeito de caeté assina termo 
de concessão e usina de asfalto

lucas coelho: “foi uma vitória para o município, pois a usina estava parada há mais de 5 anos”
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
QueM sabe, sabe advogado & Jornalista

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

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

desemprego atingiu 13 milhões. A taxa de 
desemprego no país passou de 12% no trimestre encer-
rado em novembro de 2017, para 12,6% no trimestre 
até fevereiro de 2018. Isso significa que 13,1 milhões 
de pessoas estão desempregadas, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulgados pelo IBGE.  

“como eu quero”. Uma das melhores cantoras da 
Brasil, Paula Toller, traz a Belo Horizonte, no dia 26 de 
maio, o show “Como Eu Quero”. Principal expoente do 
Kid Abelha, a cantora sobe ao palco do Grande Teatro 
do Palácio das Artes em um show com sucessos como 
“Nada Sei”, “Fixação” e “Grand Hotel” na companhia 
de Liminha (arranjos e violão) e outros músicos. 

Mais Médicos. Minas Gerais tem 48.606 médicos 
para atender 21 milhões de habitantes - que representa 
2,30 médicos para cada mil habitantes. O índice 
supera a média nacional de 2,19 médicos para cada 
mil habitantes, mas é o pior da região Sudeste, que 
concentra o maior número desses profissionais. O Rio 
de Janeiro lidera a distribuição com 3,55 médicos para 
cada mil habitantes. Os dados fazem parte da pesquisa 
Demografia Médica 2018, realizada pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 

emprego informal. A recuperação do mercado de 
trabalho puxada pelo emprego informal, sem carteira 
assinada, não dá segurança para as famílias voltarem 
a consumir com força e pode comprometer a retomada 
da economia. Em 2017 foram criadas 1,8 milhão de 
vagas - todas do setor informal. Com carteira, 685 mil 
vagas foram perdidas. Também pesa a renda média 
dos sem carteira e de pequenos empreendedores, 
equivalente à metade da renda dos formais, já des-
contada a inflação.

c a n a l   a b e R t o

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

leÃo está de olHo

PReJuíZo

O prazo para entrega da Declaração de Im-
posto de Renda Física (DIRPF) começou no dia 
1º de março e vai até 30 de abril. São obrigados 
a declarar: 

- Pessoas com rendimentos tributados acima 
de R$ 28.559 em 2017

- Rendimentos isentos, não tributáveis ou tribu-
tador exclusivamente na fonte, superior a R$ 40 mil

- Quem realizou ganho de capital na alienação 
de bens e direitos

- Participou, em qualquer mês, de quadro so-
cietário de empresa como titular, sócio ou acionista

- Realizou operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas

- Obteve receita bruta da atividade rural em 
valor superior a R$ 142.798,50

- Teve a posse ou a propriedade, em 31 de 
dezembro, de bens ou direitos, inclusive terra nua, 
de valor total superior a R$ 300 mil

Enquanto o Brasil vive a expectativa da Copa do 
Mundo da Rússia este ano, o legado da edição de 
2014 realizada no país ainda é presente. Enquanto 
uns comemoram os lucros de negócios iniciados na 
época, outros lamentam o prejuízo. BH é uma das 
cidades que sediou o evento e que ainda vive os 
prejuízos acarretados há quase 4 anos, entre eles, 
alguns empreendimentos do setor de hotelaria que, 
até hoje, não foram abertos.

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

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

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

soluÇÕes eM tecnologia
PaRa educaÇÃo

SALAS E AMBIENTES INTERATIVOS QUE
PROPORCIONAM A MELHOR QUALIDDE DE ENSINO,

E A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CURSOS E CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS, 
SEMI-PRESENCIAIS, À DISTÂNCIA E

VÍDEO CONFERÊNCIAS

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM 
CERTIFICAÇÃO ISO 9001/2008

KITS ESCOLARES, UNIFORMES
E BRIQUEDOS PEDAGÓGICOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

itabirito é a primeira cidade da região a 
receber o programa internet para todos

A Prefeitura de Itabirito, junto 
ao governo federal, assinou o Ter-
mo de Adesão ao programa “Inter-
net para todos”. Com a presença 
do ministro da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações, 
Gilberto Kassab, o evento foi um 
grande marco para a história da 
democracia e acessibilidade digital 
no município.

Durante a solenidade, autori-
dades estiveram presentes como 
o prefeito de Itabirito Alex Salvador 
(PSD), os deputados estaduais 
Alencar da Silveira Jr. (PDT) e 
Ricardo Faria (PCdoB) e federal 
Diego Andrade (PSD), além de 
prefeitos de cidades vizinhas, ve-
readores e secretários municipais 
e sociedade civil.

 

Programa
Com objetivo democratizar 

o acesso à internet por meio da 
inclusão social, a iniciativa do go-
verno federal visa levar internet à 
locais sem conexão, com o intuito 
de promover mais conhecimento, 
compartilhamento de informações 
e diversão à população, bem como 
melhorar a comunicação e a atua-
ção das gestões municipais.

Para isso, o programa contará 
com banda larga proveniente do 
Satélite Geoestacionário de Defe-
sa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC), que recebeu R$ 3 bilhões 
em investimentos do governo fe-
deral. Para o ministro, a intenção 
é que 53 milhões de brasileiros se 
beneficiem com a ação. 

“O Brasil tem potencial para ser 
um dos mais conectados do mun-
do. O país é um dos poucos que 
realiza quase todas as declarações 
de imposto de renda via internet, 
assim como as eleições, que são 
100% digitais. Por isso, o país pre-

cisa investir na modernização de 
escolas públicas, hospitais, postos 
policiais, entre outros”.

 

funcionamento
O programa não oferecerá 

conexão de internet gratuita para 
a população, mas fornecerá o 
sinal à preços reduzidos para 
que a população possa aderir ao 
serviço. Outra característica é que 
as antenas distribuidoras do sinal 
serão instaladas em regiões que 
ainda não possuem sinal.

Em apresentação técnica, o as-
sessor da Presidência da Telebras, 
Alex Sandro Magalhães, explicou o 
funcionamento do programa. “Com 
uma capacidade que supera a 
somatória de todos os satélites da 
iniciativa privada e com uma vida 
útil de 18 anos, o SGDC enviará 
o sinal de banda larga para as 
antenas com sinal Wi-Fi instaladas 
nas regiões sem acesso à inter-
net, como é o caso da zona rural. 
Assim, essas antenas poderão 

distribuir o sinal a baixo custo em 
um raio de um quilômetro”.

 

Parcerias
Na ocasião, foram assinados 

também os Termos de Adesão para 
as cidades de Pará de Minas e 
Pedro Leopoldo. Alex Salvador rei-
terou a importância da iniciativa. “A 
vinda do programa é um grande 
passo rumo à democratização. Eu 
não poderia deixar de agradecer a 
todos que participaram desse pro-
cesso, em especial, o ministro Gil-
berto Kassab e o deputado Diego 
Andrade”. 

O deputado complementou 
a fala do prefeito. “Esta é mais 
uma forma de governo federal e 
municipal se aliarem em prol da 
democracia, garantindo que o povo 
tenha acesso e inclusão. Mais uma 
vez, a população de Itabirito será 
beneficiada por um projeto ousado 
e inovador, assim como a Avenida 
Jose Farid Rahme, que está à todo 
vapor”.

gilberto kassab e alex salvador durante o evento

PJf entRega ceRtificados PaRa foRMandos eM libRas

O prefeito Bruno Siqueira 
(MDB) entregou certificados aos 
alunos que participaram da forma-
ção em Libras (Língua Brasileira 
de Sinais), oferecida pelo Departa-
mento da Pessoa com Deficiência 
e Direitos Humanos (DPCDH), da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social (SDS) da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF). Entre os alunos, 
havia servidores da prefeitura e de 
empresas privadas, dos módulos I 
e II do curso.

Para a gerente do DPCDH, 
Thais Altomar, esse tipo de for-
mação é o caminho mais rápido 
para a excelência do atendimento. 
“A idéia da formação no curso de 
Libras é agilizar os atendimentos 
de pessoas surdas, mantendo o 
respeito que elas merecem”.

Juliana Melo Carmo trabalha 
no setor odontológico e conta 
que recebe surdos regularmente. 
A aluna explica que quando elas 
são atendidas através da língua de 
sinais, sentem-se mais à vontade. 
“Muitas vinham com um papel na 
mão para se comunicar. Ter feito 
o curso abriu a minha visão para 
a dificuldade que pessoas nessa 
condição passam”.

“É a inclusão dentro da política 
pública”, comentou a secretária 
interina de Desenvolvimento So-

cial (SDS), Tammy Claret, sobre 
o curso oferecido pela prefeitura. 
Segundo ela, a inclusão é o fator 
mais importante e um meio de 
diminuir as dificuldades que os sur-
dos sentem na sociedade. Outras 
turmas já iniciaram seus estudos 
na formação de Libras este ano. 
 
DPCDH

Define e coordena as políticas 
de promoção e defesa de direitos 
da pessoa com deficiência no 

âmbito municipal e articula ações 
de direitos humanos e cidadania, 
independente de gênero, etnia 
ou crença. Atua na defesa e di-
vulgação de direitos, na política 
municipal de transporte adaptado 
e benefício “Passe Livre”, na capa-
citação e qualificação profissional e 
no intercâmbio com as secretarias 
municipais, entidades e sociedade 
civil, bem como na promoção da 
acessibilidade e estudos sobre a 
Lei Brasileira de Inclusão.

bruno siqueira entregou certificados aos alunos
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Números
A primeira edição do Taça das Favelas Minas aconte-

ceu em 2017, no campo do Aglomerado Santa Lúcia, e 
logo no início apresentou resultados positivos: foram 
mais de 120 comunidades inscritas, 32 selecionadas e 

12.800 jovens envolvidos.

O objetivo da Taça
das Favelas é promover a in-

tegração das comunidades por 
meio do esporte e descobrir talentos 

para o futebol. Além disso, a competi-
ção proporciona uma visibilidade ainda 
maior para territórios conhecidamente 
férteis na revelação de novos talentos 

esportivos e contribui efetivamente 
para o aumento da autoestima 

dos envolvidos.

Você sabia?

Programa campos de luz da cemig
incentiva prática do esporte em Minas

A i luminação de campos dos 
futebol amadores e quadras po-
liesportivas, em todo Estado, é o 

objetivo do Programa Campos de Luz 
da Cemig, realizado em parceria com 
as prefeituras e o Governo de Minas 
Gerais. Com o incentivo à prática do 
esporte, o projeto visa a inclusão social 
por meio de alternativas para jovens 
e adolescentes em situação de risco.

A segunda edição do progra-
ma prevê iluminar 250 campos de 
futebol amador e 50 quadras po-
liesportivas até o final deste ano. 
A Cemig está investindo cerca R$ 
15 milhões para a realização do 
projeto a aquisição dos materiais e 
a execução das obras. Ademais, já 
foram contemplados 172 campos 
e 26 quadras poliesportivas. Vale 
ressaltar que, após a instalação, a 
manutenção fica por conta da pre-
feitura de cada cidade.

O superintendente de Relacio-
namento com o Poder Público da 
Cemig, Anderson Ferreira, conta que 
o Programa Campos de Luz iniciou-se 
em abril de 2016, com conclusão em 
abril de 2019. “O objetivo é a inclusão 
social, por meio de alternativas de la-
zer e prática de esportes para jovens 
e adolescentes em todo o Estado. A 
iniciativa surgiu a partir do estudo das 
condições sociais e econômicas dos 
municípios mineiros, visando propor-
cionar a melhoria da qualidade de vida, 

principalmente no período noturno, 
além de promover mais segurança para 
a população”.

Ele salienta ainda que esse projeto 
é de suma importância para a compa-
nhia. “A empresa, além de alinhar-se 
às melhores práticas de governança, 
busca cumprir seu papel de responsa-
bilidade social, no âmbito de sua visão”.

Além da valorização do esporte, a 
iluminação propicia segurança e bem 
estar para a população beneficiada. 
Ferreira acrescenta que, durante as   

tratativas iniciais junto ao Governo de 
Minas, a questão relativa à segurança 
com a população foi identificada como 
ponto primordial para o projeto, sendo 
um dos fatores preponderantes para 
sua consecução. “Além disso, ilumi-
nar um campo ou uma quadra, para 
viabilizar uma atividade esportiva e de 
socialização, tem grande relevância 
social, permitindo o resgate do futebol 
amador e dos esportes olímpicos, como 
o basquete e o vôlei, além do futebol 
de salão”.

Os ex-craques do Atlético, Paulo Roberto
Prestes, e do cruzeiro, nonato, dois dos maiores
laterais do futebol  mineiro de todos os tempos,
se encontraram novamente para assistir o jogo

entre dorense e o Vila nova, na inauguração
da potente iluminação do estádio

municipal de dores do indaiá

250 campos de futebol
amador e 50 quadras
poliesportivas serão

iluminadas até o final de 2018

Colhendo frutos
A 2ª edição da Taça das Favelas Minas, começou neste sá-

bado, 7 de abril. A competição, realizada pela Central Única das 
Favelas (Cufa), é viabilizada pela Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte, instrumento do Governo de Minas Gerais, executa-
do via Secretaria de Estado de Esportes (Seesp), com o 
objetivo de estimular a realização de projetos esportivos 
no Estado. Para a realização desta segunda edição, 
foram repassados recursos da Cemig, oriundos da 
isenção fiscal do Governo de Minas Gerais, via Lei 
Estadual de Incentivo ao Esporte.

Participam do campeonato cerca de 768 
adolescentes, entre 14 e 17 anos, para as se-
leções masculinas e, a partir de 14 anos, sem 
limites de idade, para as seleções femininas, 
que compõem 32 equipes que representam 
comunidades de Belo Horizonte e região 
metropolitana. Os jogos serão realizados 
nos dias 8, 14, 15, 21 e 22 de abril, com se-
mifinais previstas para 28 de abril e final no 
dia 29. As disputas acontecem no Complexo 
Poliesportivo do Vale do Jatobá – Avenida 
Senador Levindo Coelho, 2280 – Mangueiras/
Vale do Jatobá.

da redação

Campos de Luz em Dores do Indaiá
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