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nAmorAdos deVem injetAr
r$ 15 bilhões no comÉrcio

Uma média de 93,5 milhões de brasileiros pretendem ir às compras no Dia dos Namorados. A data é considerada pelos varejistas a terceira melhor oportunidade de vendas. 
Com isso, a previsão de faturamento é de R$ 15,6 bilhões. No estado, uma pesquisa da Fecomércio MG, indica que 50,03% dos empresários mineiros esperam vender mais 
que no ano passado. Já na região metropolitana de Belo Horizonte, a expectativa de lucro gira em torno de R$ 2,09 bilhões. EConomia – Página 5
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Marcio Lacerda tem
semana positiva em  
corrida pelo governo

O candidato do PSB ao Governo de Minas, 
Marcio Lacerda conquistou destaque expressivo ao 
receber apoio do PDT e do Pros. Rodrigo Pacheco, 
do Democratas, ficou estagnado em relação a 
aliança com outras siglas. O PPS teria definido pela 
candidatura do tucano Anastasia. Porém, essa de-
cisão pode ser revista, caso o partido forme aliança 
no plano nacional com o MDB por imposição do 
ministro da Segurança Nacional, Raul Jungmann.

jungmann pode atrapalhar
apoio do PPs a Anastasia
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EM BUSCA DO DIPLOMA

BRUXISMO, O MAL QUE VEM PELA BOCA

cupido entra em cena 
na copa do mundo

cartão de crédito é usado como 
renda extra pelo brasileiro

Juiz de Fora cria Plataforma
de Bioquerosene e Renováveis

Dados recentes indicam que mais da metade dos adultos no Brasil, com idade entre 25 e 64 
anos, não tiveram acesso ao ensino médio. E ainda que 17% da população sequer concluiu o 
ensino fundamental. Em contrapartida, 3,6 milhões de brasileiros estão inscritos no programa 
Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O bruxismo, mal que traz desconforto bucal, acomete pessoas de todas as idades. 
O problema atinge uma média de 30% da população mundial e 40% dos brasileiros, 
segundo a OMS.

A Copa do Mundo deixou um legado: o amor. Em 2014, não foram só os craques 
que entraram em campo, mas também o cupido. Por aqui, ele andou flechando os 
corações de várias pessoas em meio aos gritos de gol. E, ao que tudo indica, não será 
diferente este ano.

O consumidor tem usado o cartão de crédito da forma errada. Prova disso é que uma pesquisa 
do SPC Brasil e da CNDL apontou que 20% dos usuários deste meio de pagamento o utilizam como 
renda extra. “Isso mostra que o volume de despesas ultrapassa a receita oriunda do trabalho, e a 
pessoa vive acima de sua capacidade financeira”, explica o educador financeiro José Vignoli.

Juiz de Fora, na Zona da Mata, sedia a primeira Plataforma de Bioquerosene e Renováveis. O 
projeto tem a finalidade de produzir combustíveis no segmento de transportes, mediante a utilização 
de fração orgânica de lixo urbano e de óleos vegetais.
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Não há dúvidas que a ditadu-
ra militar no Brasil causou gran-

des fissuras, porém o que pouco 
se sabe é como o governo agiu 
no meio rural. Segundo dados de 
2012 da Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos e do relatório 

final da Comissão Camponesa 
da Verdade em 2014, o Estado 
reconhece apenas 29 dos 1.196 
camponeses assassinados duran-
te esse período. 

Para entender como a repres-
são afetou os movimentos sociais 
durante os anos de ferro e as 
atuais demandas, o edição do 
brasil conversou com Humberto 

Santos Palmeira. Ele é integrante 
da Direção Nacional do Movi-
mento dos Pequenos Agricultores 
(MPA) e militante do movimento 
desde 2003.
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Fica a copa do mundo

As mazelas vividas nos últimos tempos, sobretudo, por 
conta da recessão econômica, desemprego, subemprego 
etc se juntaram à greve dos caminhoneiros. Porém, esse 

difícil cenário vai sumindo da vida dos brasileiros à medida em 
que se aproxima o início da Copa do Mundo, desta vez realizada 
na Rússia.

Quando tremular nossa bandeira no pendão dos mastros 
internacionais seremos todos envolvidos emocionalmente. Fica-
remos motivados pelo surto da adrenalina e esqueceremos da 
derrota do 7 X 1 para a Alemanha.

A ordem é tocar a bola pra frente. Somos o país do futebol 
e seria demasiadamente démodé ficar olhando pelo retrovisor. 
Concomitantemente precisa ser escamoteado para debaixo do 
tapete, os custos advindo do evento esportivo mundial em 2014, 
inclusive as obras superfaturadas e faraônicas, com estádios 
erguidos sem a menor necessidade e que, hoje, custam milhões 
de reais ao nosso combalido erário brasileiro, lamentavelmente.

A rigor, também o setor privado, a exemplo da hotelaria, 
investiu pesado com intuito de oferecer melhor estrutura aos 
visitantes, porém, aqui em Minas, a classe hoteleira amarga 
prejuízos até este momento, ou seja, 4 anos depois, constata-se 
empresários pagando a conta de uma expectativa de um retorno 
que não existiu.  

Como reza a lenda, o brasileiro é, acima de tudo, forte. Por 
isso, esqueçamos, nem que seja por um mês, essa realidade. O 
nosso povo quer participar da grande festa nos estádios interna-
cionais. Tanto que uma média de 65.863 pessoas já adquiriram 
seus ingressos. Para se ter ideia, a nossa frente, em número de 
participantes, estão apenas a própria Rússia, com 796.875, e os 
Estados Unidos, com 80.161.

Mesmo não estando todos os brasileiros presentes, daqui 
nossa gente usará o rádio, a TV e as redes sociais para empunhar 
a nossa bandeira na expectativa de que, desta vez, nossos atletas 
sejam mensageiros de sorte, conquistando resultados positivos 
e trazendo da terra dos Czares, o nosso tão esperado hexa. É a 
magia da bola sacudindo os corações de uma eufórica multidão, 
ávida por encontrar motivos para comemorar, mesmo que seja 
por um curto espaço de tempo.

“há uma tentativa de enquadrar
movimentos sociais como terroristas”

Você acha que existe a intenção de 
criminalizar os movimentos da es-
querda no campo?

Sim, como parte do golpe, há um processo 
de criminalização dos movimentos sociais. 
Atualmente, há uma votação online no site do 
Senado para poder criminalizar os movimentos 
que ocupam propriedades privadas. Há também 
um aceno dos movimentos conservadores, retró-
grados e antidemocráticos em relação ao direito 
social da terra. Após 2016, houve uma tentativa 
de enquadrar movimentos sociais como organi-
zações terroristas.  

como a reforma trabalhista pode 
dificultar a vida dos camponeses?

As forças que atuaram para que o golpe 
acontecesse são as mesmas que estão atuando 
no campo. Esses grupos, tanto individuais quanto 
empresariais, estão causando o aumento da vio-
lência, sobretudo, no último ano. Os mecanismos 
que o Estado tinha para dialogar e tentar resolver 
a situação foram destruídos, a própria função do 
Estado democrático de direito foi esfacelada pelo 
golpe e, parte disso, pode ser visto na questão 
trabalhista. Essa possível mudança vai levar vários 
trabalhadores do campo a um estado de quase 
escravidão.     

como a ditadura militar atuou no 
campo?

O processo de repressão aos camponeses, 
segundo o estudo Nacional da Comissão da 
Verdade, começou antes de 1954. Esse movi-
mento iniciou em 1945 e intensificou nos últi-
mos 10 anos antes do golpe. Em 1954, houve 
perseguição às lideranças e, em 1962, um dos 
principais nomes das ligas camponesas, João 
Pedro Teixeira foi assassinado. Após o golpe 
de 64, isso aumentou. 

De imediato, aconteceram prisões em massa. 
Pernambuco foi um dos estados que mais encarcei-
rou (mais de 5 mil camponeses) e na cadeia houve 
um processo de triagem para saber quem fazia parte 
das mobilizações. As pessoas que eram envolvidas 
com as ligas foram torturadas e, consequentemente, 
ocorreu um desmonte das organizações.

    

Por que não há o reconhecimento da 
morte desses camponeses?

Isso acontece pelo próprio caráter do Estado, 
pois boa parte desses assassinatos e desapa-
recimentos tem a mão de agentes públicos de 
segurança, de forma direta ou indireta, afinal os 
jagunços que atuavam nesse período tinham o 
apoio do Estado. Investigar as mortes na ditadura 
significa ter que chegar a culpados e isso não é 
de interesse do governo. 

como foi a comissão camponesa da 
Verdade? 

Foi uma vitória para os movimentos 
camponeses, porque pouco se conhece sobre 
o processo de repressão no campo. Eles con-
seguiram, com poucas condições e infraes-
trutura, fazer um belo relatório que mostrou 
a dimensão de como a ditadura atuou neste 
segmento e as consequências no processo de 
reorganização do movimento. Uma pena não 

terem finalizado o trabalho, que encerrou as 
suas atividades após o golpe de 2016. 

Ainda acontecem mortes de cam-
poneses em situação semelhante a 
ditadura? 

Sim. De acordo com dados de 2016, nesse 
ano morreram mais de 70 lideranças, sendo 
que esse é o maior número desde 2003. Com o 
golpe de 2016, a violência no campo aumentou 
e a própria expansão do agronegócio significa 
expulsar camponeses e quilombolas. E como o 
Estado é conivente, isso vai crescer. 

Podemos dizer que a ditadura era a 
favor do agronegócio? 

O agronegócio, como conhecemos hoje, 
formou-se durante a ditadura. Nesse período, 
houve um processo de modernização conserva-
dora, ou seja, ocorreu a modernização agrícola, 
com a introdução da revolução verde e de máqui-
nas no campo, entretanto, a estrutura fundiária 
continuou a mesma.     

e quais são as pautas da luta cam-
ponesa atual? 

A primeira questão é retomar a estrutura 
que o governo golpista destruiu do Ministé-
rio do Desenvolvimento Agrário. Desde que 
Temer (MDB) entrou, destruiu o que garantia 
o mínimo de políticas públicas para o campo. 
Além disso, há a privatização da Petrobras e 
Eletrobras. As pessoas acham que elas não 
têm ligações com o campo, porém quem plan-
ta precisa de energia elétrica e combustível 
e isso pode afetar o processo de produção 
de alimentos. Além disso, temos que realizar 
uma ampla reforma agrária, com programas 
públicos de alimentos. Em 2 anos de golpe, a 
fome está voltando com tudo no Brasil.
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Os mecanismos que o Estado
tinha para dialogar e tentar resolver a
situação foram destruídos, a própria

função do Estado democrático de
direito foi esfacelada pelo golpe

#nãosomostodoscaminhoneiros

Sim, eu adoro “desafinar o coro dos 
contentes”. E se você faz parte daqueles 
87% de brasileiros que, segundo o Da-
tafolha, aprovaram essa baderna que os 
grandes donos de transportadoras pro-
moveram no país nos últimos dias, você 
é tão ou mais analfabeto político do que 
o motorista de caminhão que foi usado 
como massa de manobra. 

Para começo de conversa, é bom cha-
mar as coisas pelos seus devidos nomes. 
O que tivemos no Brasil foi um locaute 
que chantageou e ameaçou o conjunto 
da população com restrições e desabas-
tecimentos de combustíveis, gêneros 
hospitalares e alimentícios, por exemplo. 

“Greve dos caminhoneiros” foi só um 
nome romântico para definir um crime 
cometido pelas grandes empresas de 
transporte e apoiado por setores mais 
ou menos articulados dos caminhoneiros 
autônomos que, de acordo com a Agência 
Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), 
hoje não passam de 40% dos motoristas. 
Esse movimento tentou colocar o “direito 
à manifestação” na categoria de dogma, 
matando o direito de ir e vir, provocando 
um colapso econômico e social e cau-
sando perdas irreparáveis ao Brasil. Os 
números estão aí, estampando os jornais 
dos últimos dias.

Democracia pressupõe a prevalência 
de certos valores. Categoria profissional 
nenhuma tem o direito de impor sua pau-

ta particular contra a coletividade, ainda 
mais na base da chantagem, da imposição 
do medo e do cinismo mais deslavado. O 
que tivemos no Brasil foi prática de terro-
rismo contra a população. Ponto. 

Gostaria de saber, no entanto, se 
esses 87% que aprovaram a “greve”, tam-
bém apoiavam as pautas simultâneas 

intervenção militar. Essa história me dá uma preguiça danada, porque 
além de ignorância jurídica e histórica, é crime previsto na Lei de Seguran-
ça Nacional e a Constituição não prevê essa hipótese. Mas, supondo que 
existisse, como se daria isso? Os militares chegariam, prenderiam a todos 
e diriam: “Oh, quem manda aqui agora é a gente!”? Poupem-me. O que 
fariam com a Economia? O que fariam com a opinião pública? O que fariam 
com as manifestações contrárias? É pra prender e arrebentar? Acho que 
quem defende “intervenção militar”, já deveria começar a se comportar 
como se estivesse em uma: não emitindo opinião. 

Comparar o momento atual com 1964 é coisa de gente desonesta 
intelectualmente. Naquela época o golpe começou a ser planejado dois 
anos antes, com apoio de todos os grandes industriários, de toda a mídia, 
de toda a Igreja Católica, de mais da metade dos governadores dos esta-
dos, dos Estados Unidos – preocupados com o crescimento das correntes 
comunistas na América Latina –, e de toda a opinião pública. 

Hoje quem apoia? Os eleitores do Bolsonaro? Ninguém analisa esses 
dados: só vejo gente falando contra e a favor. Ninguém quer entender 
como a coisa se dá pelo caminho da lógica e da estratégia, ainda que 
fosse legalmente possível. Portanto, quem defende “intervenção militar”, 
hoje, além de criminoso, é: 1) analfabeto funcional; 2) louco; 3) palhaço. 
Quando não as três coisas juntas.

que vimos nos últimos dias da chanta-
gem: o “fora Temer”, o “Lula livre” e a 
“intervenção militar já!”. Mais: gostaria 
de saber, também, se estão satisfeitos 
agora que vão pagar do próprio bolso 
para que as grandes transportadoras 
paguem menos pelo diesel que moverá 
suas atividades privadas.
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V I G Í L I A S

tércio Amaral

temer, Parente e a escolha errada

Economista e professor universitário, é
governador do Estado de Minas Gerais

deputado em apuros 
Desde o princípio da administração de Fernando Pimentel (PT), 

o deputado estadual Alencar da silveira (PDT) tem se firmado como 
um opositor ao governador. Isso se estende inclusive a sucessão 
estadual. No entanto, a situação do parlamentar pode ficar compli-
cada, caso haja uma composição do seu partido com o PT estadual, 
tendo como base o apoio dos petistas mineiros ao presidenciável ciro 
gomes (PDT). Coisas da política mineira, claro. 

dinis no congresso nacional
O ex-deputado Dinis Pinheiro (Solidariedade) retirou sua can-

didatura ao Governo de Minas. Em uma carta, destinada ao povo 
mineiro e publicada em seu site oficial, ele declarou que irá concorrer 
ao Senado. Na mensagem, salientou: “Sinto-me capaz de exercer 
uma digna representação de nosso povo, simples, trabalhador e, 
sobretudo, honesto”.

comentário único: Dinis acrescentou que sua meta é lutar para 
uma reforma política que desenvolva os estados e, sobretudo, dê 
autonomia aos municípios para que possam responder a desafios 
estaduais. Segundo ele, é lá que vive o país. A conferir...

entusiasmo de campanha
A partir de agora, o pré-candidato a governador, deputado federal 

rodrigo Pacheco (Democratas) irá promover mais atos de campa-
nha, visando tornar seu nome mais conhecido nas diversas regiões 
do estado. Mesmo porque, aquela história de ficar esperando apenas 
o horário gratuito de TV, já não funciona tanto quanto no passado. 
Afinal, serão apenas 5 semanas de exibições nas telas.

coordenador de Anastasia 
Por enquanto, o ex-deputado federal e atual suplente de senador, 

Alexandre silveira é quem coordena a agenda do pré-candidato a go-
vernador Antonio Anastasia (PSDB). Aliás, é bem possível que caberá 
a ele também a coordenação geral do evento, pois o ex-secretário 
danilo de castro, um dos nomes mais influentes do PSDB mineiro nos 
últimos anos, estaria mais propenso a atuar apenas nos bastidores 
do pleito majoritário, pois isto lhe permitiria ajudar a reeleição de 
seu filho, o atual deputado federal rodrigo de castro (PSDB). 

candidatura indefinida
Nos bastidores da Assembleia Legislativa, a possível candidatura 

do presidente da Casa, Adalclever lopes (MDB) ao Governo de Minas, 
ainda é tratada com muita reserva. Aliás, existe uma informação, 
não confirmada, indicando a possibilidade de o deputado trabalhar 
o nome do empresário josué Alencar para disputar o Palácio da 
Liberdade, com seu apoio e do grupo do MDB.

comentário único. As informações quanto ao futuro político de 
josué Alencar, agora filiado ao Partido da República, são cada vez mais 
desencontradas. O pessoal do PT almeja que ele seja candidato ao Sena-
do, ou ainda, poderia ser aproveitado na chapa como vice-governador. 
Esse assunto tem se transformado em uma verdadeira torre de babel.

nome palaciano
Tido como um político influente junto ao governador Fernando Pi-

mentel (PT), o ex-secretário de Governo odair cunha (PT) pode repensar 
o projeto de ficar fora do parlamento. Ele, atualmente, é deputado federal, 
mas, segundo informações de bastidores, não pretende buscar reeleição.

cena final. No âmbito do PT, há ponderações indicando o seu 
nome como possível candidato ao posto de suplente de senador. Mas 
tudo não passa de mera especulação, dizem as fontes.     

influente marqueteiro 
Quem imaginou que desta vez o publicitário Paulo Vasconcelos, 

“homem forte” do PSDB mineiro, estaria fora do esquema de cam-
panha ao Governo de Minas, perdeu a aposta. Ele, segundo fontes, 
não atuará na linha de frente, porém, vai comandar à distância 
pessoas de seu relacionamento para atuarem na campanha do 
tucano Antonio Anastasia. Será? 

Político indeciso 
Por enquanto ninguém conseguiu saber exatamente o que pensa 

o ex-presidente da Assembleia Antônio júlio (MDB) sobre a eleição 
deste ano. Aos amigos íntimos, ele diz que está pesando. Porém, 
quando se encontra no meio dos políticos manifesta a intenção de 
se candidatar novamente como deputado estadual.

bruno senador?
Em Juiz de Fora, por onde passa, o ex-prefeito bruno siqueira 

(MDB) é chamado de senador. Tendo deixado a prefeitura local 
recentemente, siqueira tem uma boa popularidade política tanto 
na cidade como em toda região da Zona da Mata. 

nome sumido
Nos últimos meses, o presidente da Câmara de Vereadores de Belo 

Horizonte, henrique braga (PSDB), manifestou várias vezes e publi-
camente a sua pretensão de se candidatar ao Senado. Mas, sua tese 
ainda não conseguiu força no seu partido. Ou seja, seu projeto político 
pode estar furado. Afinal, ser eleito para um cargo importante como 
esse exige alianças, entendimentos e apoio de vários grupos. E isso não 
tem acontecido como o sr. braga, dizem os seus adversários políticos.

senador do norte?
Quem circula nos meandros da política mineira, convive com a 

informação de que o ex-prefeito de Montes Claros ruy muniz (PSB) 
nutre o sonho de ser senador ou governador. Tanto é verdade, que há 
2 anos adquiriu um jornal diário em Belo Horizonte, com a finalidade 
de torná-lo mais conhecido. Mas, pelo menos para este pleito de 2018, 
seu projeto possivelmente dará errado. É aguardar para conferir.

r$ 1,5 bi no varejo 
Desde a sua primeira edição, que ocorreu no ano de 1930, tendo 

a participação de 13 equipes convidadas e o Uruguai como campeão 
e país-sede, a Copa do Mundo continua crescendo. O investimento do 
governo da Rússia foi em torno de R$ 38,25 bilhões, enquanto que o 
Brasil gastou 25,5 bilhões em 2014. Mesmo com a Copa acontecendo 
em outro país, o torneio deve movimentar R$ 1,5 bilhão no varejo bra-
sileiro, segundo a Confederação Nacional do Comércio Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), mas também trará grandes ganhos para outros setores.

Passados 5 anos que o Brasil viveu 
as jornadas de junho, quando 
jovens foram às ruas, seguidos por 
milhões de pessoas, pedindo ini-

cialmente a queda no preço das passagens 
e depois a melhoria dos serviços públicos, 
estamos diante de um novo movimento 
que parou o país. Desta vez, pedindo a 
queda no preço do diesel.

Caminhoneiros paralisaram recente-
mente as rodovias nacionais e também as 
mineiras em virtude de um aumento de 
mais de 50% no preço médio do óleo diesel 
em menos de um ano. Somente em 2018, 
conforme dados da própria Petrobras, o die-
sel foi de R$ 1,71 para R$ 2,37 nas refinarias.

Fosse uma empresa privada, a lógica 
aplicada pela Petrobras ao comércio de 
seus combustíveis seria de exclusiva respon-
sabilidade do ex-presidente da empresa, 
Pedro Parente, um técnico que, a exemplo 
do Governo Temer, ao qual servia, não tem 
nenhuma sensibilidade social.

Parente e Temer administraram a maior 
estatal brasileira como se fosse uma multi-

nacional americana, impondo ao mercado 
do Brasil a moeda dos Estados Unidos como 
valor de referência para a venda de diesel, 
gasolina e gás de cozinha.

Acontece que os brasileiros - aqueles 
que têm emprego no país em que 13,1% 
não têm - não recebem seus salários em 
moeda americana. Se importássemos 
o padrão dos Estados Unidos, o salário 
mínimo aqui seria de mais de R$ 4,3 mil, 
a dólar de hoje, e não de R$ 954.

Como a Petrobras é uma empresa 
pública, de todos os brasileiros, a decisão 
sobre o valor dos combustíveis não pode ser 
focada no lucro, especialmente no contexto 
da mais grave crise econômica pela qual o 
país já passou.

Que se investigue a suspeita do cha-
mado locaute. Afinal, um grupo de em-
presários não pode submeter o país à sua 
vontade de lucrar. Mas isso também vale 
para a Petrobras. A estatal não pode sub-
meter o país e os mais pobres a aumentos 
exorbitantes para fazer a alegria de acio-
nistas estrangeiros.

A paralisação provocou perdas de dezenas 
de bilhões de reais para a economia, deixou 
os mercados desabastecidos e a população 
tolhida em seu direito de ir e vir. Não é preciso 
muito mais para classificar de irresponsável 
e perversa a política de preços da Petrobras.

A conta sobrou para os governadores 
que, com grande esforço, redirecionaram a 
ação policial para garantir o abastecimen-
to, fazendo a escolta de caminhões-tanque 
e de postos de gasolina e agindo para 
desobstruir as vias estaduais.

E o que fez o governo federal? Ameaça os 
estados com a perda de recursos fundamen-
tais nesse cenário de crise. Já temos em Minas 
Gerais o terceiro menor imposto de todo o 
país sobre o diesel. Cortar ainda mais não 
resolve o problema, porque a estatal conti-
nuará aumentando o valor dos combustíveis. 

Mais uma prova de que nada é tão 
importante em momentos de crise quanto 
fazer as escolhas certas. Eles escolheram os 
rentistas e endinheirados. Não pensaram 
no principal acionista da Petrobras: o povo 
brasileiro.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

PPs pode ser forçado
a abandonar Anastasia

A partir da segunda quinzena de junho, a 
sucessão mineira vai registrar novos fa-
tos, visto que até aqui pouco aconteceu 

no que diz respeito à formação de aliança para 
engrandecer e sustentar as pré-candidaturas 
existentes. O que se sabe é que alguns coorde-
nadores políticos já estão utilizando dos meios 
de comunicação para divulgar apoios ainda não 
completamente acertados. 

Depois da onda positiva em favor do sena-
dor Antonio Anastasia (PSDB), a bola da vez é o 
ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB). Ele teve uma 
semana de bons resultados em sua incursão 
junto aos demais partidos, especialmente, pelo 
fato de receber formalmente, o “sim” do PDT 
e do PROS. Paralelamente a isso, Lacerda tem 
sido procurado por outros grupos organizados, 
inclusive uma grande ala do MDB mineiro. Na 
avaliação do deputado Roberto Andrade (PSB), 
ele está fazendo a coisa certa no sentido de 
conversar com as siglas partidárias no momento 
apropriado. 

Andrade acrescenta ainda que sua opinião 
está de acordo com uma observação corrente 
nos meios políticos que diz que Marcio está 

jogando pesado para viabilizar sua candidatura 
ao Governo do Estado. “Se for necessário sua 
saída no pleito estadual, para uma composição 
nacional, ele ficaria ainda mais fortalecido”.

Neste sentido, as informações disponíveis 
apontam para uma indicação do socialista 
mineiro como candidato a vice-presidente da 
chapa do presidenciável Ciro Gomes (PDT). 
Caso isso seja levado a efeito, seria aberta uma 
enorme janela no pleito estadual. Um rearranjo 
teria de ser montado, envolvendo o grupo do 
ex-prefeito, incluindo uma aproximação do PDT 
e PSB ao PT em Minas, favorecendo a possível 
candidatura do atual governador Fernando 
Pimentel (PT). 

No caso desta hipótese, poderia, inclusive, 
ser aberta uma vaga para o Senado, que seria 
dividida com o ex-presidente da Assembleia, 
Dinis Pinheiro (Solidariedade), como candidato 
à Casa Alta do Congresso Nacional. Com essa 
nova configuração o empresário Josué Alencar 
(PR) necessariamente teria que aceitar ser o 
candidato a vice-governador na chapa petista.

Neste bate-rebate, a situação indefinida 
continua sendo a do MBD, o maior partido do 
estado lançou, informalmente, a pré-candida-
tura do presidente da Assembleia, Adalclever 
Lopes à sucessão, mas a tese não agradou 
todos os membros, especialmente a bancada 
de deputados estaduais. 

Enquanto isso, no Democratas, o parlamen-
tar federal Rodrigo Pacheco permanece firme na 
pretensão de conquistar o Palácio da Liberdade. 
Paradoxalmente, ele é um nome com grande 
potencial, sobretudo junto ao eleitor jovem. No 
entanto, está sem condições de formar aliança 
com muitos outros partidos como acontecem, 
por exemplo, com Anastasia. 

O tucano, além do PSDB, já contabilizou vá-
rios apoiadores formais. O PPS, em breve, pode 
ser a única baixa real. Em Brasília, comenta-se 
que a regional mineira não pode tomar decisão 
sem antes consultar o diretório nacional, devido 
a uma realidade: PPS faz parte de o governo 

Michel Temer (MDB), por meio do ministro da 
Segurança Nacional, Raul Jungmann. O presi-
dente já defende a candidatura do ex-ministro 
da Fazenda Henrique Meirelles nas ruas. Então, 
na reta final das coligações pode ser exigida, na-
cionalmente, uma aliança entre as duas siglas.

lecerda tem sido procurado
por grupos organizados
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Apoio do partido ao tucano
ainda pode ser questionado
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Controladoria de Contagem presta
contas do 1º quadrimestre de 2018

No último dia 30, a Contro-
ladoria-Geral do Município pro-
moveu na Câmara Municipal de 
Contagem audiência pública 
para prestação de contas do 1° 
quadrimestre de 2018. 

Estavam presentes o contro-
lador-geral Weber Dias Oliveira, 
o auditor-geral André Virgílio 
Hilário, e o presidente da Co-
missão de Contas, José Carlos 
Gomes.

Dias ressaltou a impor-
tância da apresentação do 
cumprimento das metas fiscais, 
mesmo com país passando 
por um momento de crise. “As 
metas fiscais foram cumpridas. 
A controladoria é um órgão 
de controle interno que tem o 

dever de alertar o Executivo Mu-
nicipal para este cumprimento. 
Na comparação com os dados 
dos anos anteriores, os núme-
ros estão positivos e atendendo 
à lei plenamente”, disse.

A previsão de receita to-
tal do município no primeiro 
quadrimestre deste ano era 
de aproximadamente R$ 750 
milhões e a arrecadação foi 
de mais de R$ 565 milhões. A 
previsão de despesa total foi de 
R$ 590 milhões, e o número 
final da despesa foi de R$ 468 
milhões.

A apresentação de toda 
a prestação de contas estará 
no Portal da Transparência 
(contagem.mg.gov.br).

controlador-geral Weber dias (no centro) apresentou os números
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da redação
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O acúmulo de más notícias nesses primeiros 
meses do ano e em dias mais recentes pro-
porcionou a nós, brasileiros, uma sensação 
muito próxima daquela que têm sentido 

os venezuelanos: a crise causada pela greve dos 
caminhoneiros teve, pelo menos, o mérito de revelar 
o rumo errático de nosso país em praticamente tudo 
aquilo em que se mete. É natural que tenhamos sa-
ído dessa confusão com certo desânimo e desilusão 
em perceber nossa realidade.

Temos um Congresso onde a grande preocu-
pação de praticamente todos os parlamentares é 
tentar manter distância do turbilhão da Lava-Jato, 
paralelamente aos esforços para se reelegerem nas 
próximas eleições. Temos um Executivo titubeante, 
que vem perdendo força, inclusive em sua própria 
base aliada que, percebendo a fragilidade do 
governo em seus esforços para aprovar reformas 
impopulares, o tem chantageado diariamente. 
Até o Judiciário, meio esquecido de sua tradição 
centenária, vem cada vez mais se afastando de sua 
função de guardião da Constituição e se metendo 
em política, algo que não lhe cabe.

O próprio Presidente da República, que atingiu 
níveis de de impopularidade inéditos está agora, 
depois de ter sobrevivido a duas denúncias por favor 
do Legislativo, às voltas com a possibilidade de ser 
indiciado pelo Ministério Público. Está jogando todas 
as suas fichas em uma tramitação muito lenta, 
tentando postergar seu eventual indiciamento para 
depois da conclusão do mandato. Mas, certamen-
te, não consegue saber que alternativa é pior: se 
enfrentar a justiça ou conviver diariamente com o 
enorme e crescente desgaste político que decorre 
de tudo isto. 

Entre a população e mesmo em parte não 
desprezível do empresariado, parece ter se instau-
rado um clima de «não adianta», face à reversão 
das expectativas que, ao final do ano passado, 
pareciam sinalizar uma retomada da economia e 

das boas práticas políticas. Aconteceu o inverso, 
o desemprego interrompeu sua tendência des-
cendente, os juros nos balcões dos bancos não 
caíram - e seus lucros aumentaram apesar da taxa 
referencial ter sido reduzida -, e a meta do déficit 
público desse ano só será cumprida por meio de 
cortes no já debilitado orçamento. O que leva ao 
discurso que volta e meia retorna, o aumento de 
impostos.

Quanto ao primeiro, que já vinha sendo insufi-
ciente para cobrir os gastos públicos previstos, vem 
sofrendo contínuos contingenciamentos, que atin-
gem principalmente a educação, saúde, defesa e os 
transportes. Entre os tantos números da economia 
só se salvam os índices de inflação, mais como efeito 
da recessão do que de política monetária, além do 
resultado do agronegócio. Foi esse que, até o ano 
passado, conseguiu segurar o balanço positivo da 
balança comercial.

Há, portanto, boas razões para tanta desespe-
rança entre nós brasileiros: a condução errática da 
economia, a debilidade política de um governo ago-
nizante, a perda do poder aquisitivo, o desemprego 
e, mais que tudo, a falta de perspectivas no horizon-
te. Ninguém está indo às ruas para protestar, seja por 
desânimo, ou por debilitante descrença.  As poucas 
manifestações recentes estavam a quilômetros de 
distância daquelas multidões até pouco tempo ha-
bituais. No início da recente crise de abastecimento, 
optou-se por apoiar o #somostodoscaminhoneiros, 
sem que se percebesse bem do que se tratava. O 
apoio só foi retirado quando a população percebeu 
que pagaria a conta.

O pior de tudo é que está praticamente formado 
o ambiente propício para o surgimento dos oportu-
nistas de sempre, que já começam a por as mangas 
de fora para se apresentarem, no momento devido, 
como salvadores da pátria. É nestas horas que 
precisamos tomar muito cuidado com as paixões 
súbitas. Como explicar o sentimento que guindou 

à Presidência da República uma presidente logo 
deposta? Ou, alguns anos antes, um presidente que, 
hoje, está na cadeia e mesmo assim ainda tem tan-
tas intenções de voto? Como explicar que posições 
extremas como a do deputado Jair Bolsonaro (PSC), 
tenham receptividade?

2018 é um ano eleitoral. Isso pressupõe dis-
pêndios significativos com as campanhas, em que 
pesem todas as restrições atuais, o que vai injetar na 
economia, grande volume de dinheiro sonante que, 
em boa parte, deverá convergir para o consumo ou 
para a poupança, um resguardo dos mais precavidos 
contratempos difíceis que, ao tudo indica, virão. Mas 
há, também um custo embutido e escondido que 
extrapola os gastos legais com campanha, prove-
nientes de fontes partidárias ou privadas: o custo 
da previsível explosão de bondades governamentais, 
na forma de investimentos públicos que têm sido 
“economizados” pela administração federal e por 
alguns estados que, só agora, saem do limbo das 
promessas.

Quem for eleito, tanto para a Presidência da 
República quanto para os governos estaduais, 
estará recebendo como legado uma montanha de 
problemas que certamente desaguarão retrocessos 
nos avanços já alcançados, especialmente os sociais. 
E tudo isso – tem sido a praxe – debitado na conta 
de um tesouro combalido. Enfim, quem pretende 
se instalar no Planalto a partir de 1º de janeiro do 
ano que vem, pode começar desde já a esperar por 
tempos muito difíceis, um legado que será uma 
herança maldita. 

Grande parte dos cidadãos que apoiaram o 
protesto dos caminhoneiros, temem agora perder 
conquistas alcançadas, por conta dos acertos reali-
zados pelo governo. Mas, e o preço na bomba da 
gasolina e do etanol? E o gás? Quanto tempo vamos 
suportar esta situação?

Fica aqui o nosso aviso para os dias que virão: 
Apertem os cintos! Até porque o piloto está sumindo.

Apertem os cintos

uma a cada cinco pessoas usa o 
cartão de crédito como renda extra

Não é novidade que o cartão de crédito pode 
virar uma dor de cabeça se usado de maneira 
incorreta. Prova disso é que uma pesquisa 

do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Diretores Lojistas (CNDL) 
apontou que um a cada cinco usuários (20%) utili-
zam ele como extensão da própria renda, ou seja, 
recorrem ao crédito para comprar quando o salário 
acaba e, assim, adiar o pagamento.

Para o educador financeiro do SPC Brasil José Vig-
noli, esse é o retrato de como as pessoas têm vivido. 
“Isso mostra que o volume de despesas ultrapassa 
a receita oriunda do trabalho, ou seja, elas vivem 
acima de sua capacidade financeira. E aí, buscam 
complementar a renda com o crédito, só que custa 
caro, porque tem juros”.

Ele acrescenta que as pessoas têm dificuldades 
em rever seus gastos. “O problema não é usar o 
cartão, mas a falta de planejamento, que é muito 
comum entre os brasileiros. Isso gera um descontrole. 
Um exemplo é que muitas têm o hábito de acumular 
pequenas prestações e aí, no mês seguinte, a fatura 
está mais alta do que se esperava”.

Foi o que aconteceu com a auxiliar de cobrança 
Jéssica de Sá. Ela recorda que, a princípio, começou a 
comprar tudo pelo cartão de crédito a fim de aumen-
tar o limite. “Eu fui comprando com ele e pagando 
a fatura antecipada para aumentar o limite do meu 
crédito. Deu certo. Comprei o celular e parcelei. Contu-
do, continuei usando ele como forma de pagamento 
e perdi o controle”.

Jéssica se sentia atraída pelo “prazo” que o car-
tão dá. “A minha fatura fechava no dia 15. Então a 
partir daí eu poderia comprar para só pagar no mês 
que vem. Mas eu não sou muito controlada e acabava 
gastando o dinheiro que ficava na conta como se ele 
estivesse sobrando. Aí teve um mês que a fatura veio 
R$ 689 e eu só tinha R$ 450. Paguei o mínimo. E a 
coisa começou a acumular”.

A auxiliar contraiu uma dívida de R$ 2.500. “Eu 
sempre estourava o limite. Liberava um valor no 
crédito e eu já gastava. E aí perdi completamente o 
controle. Tive muita dificuldade em colocar no papel 
e organizar os meus gastos, porque o valor associado 
aos meus gastos fixos como água, luz e internet eram 
altos. Negociei com a credora e consegui quitar a 
dívida. Por bem, achei melhor cancelar o cartão”.

Vignoli destaca que a bola de neve vivida por 
Jéssica é comum e que só o controle dos gastos 
evita o acúmulo de dívidas. “Usar o cartão não é o 

problema. Eu, inclusive, defendo que, quando usado 
da maneira correta, ele pode ser um grande aliado 
desse planejamento. A partir do momento que você 
gasta tudo no cartão, passa a ter em uma única fatura 
os gastos gerais do mês”.

Ele adiciona que, hoje, bancos e credoras faci-
litam esse plano. “Eles disponibilizam aplicativos 
ou nos sites detalhes da fatura mensal, mostrando 
quanto você gastou e em que lugar. O controle está 
nas mãos do usuário. Mas é preciso disciplina para 
que não se tenha surpresa com o valor da fatura”.

dados gerais
O estudo feito pela SPC em parceria com a 

CNDL apontou outros hábitos dos usuários do 
cartão. 44% deles utilizam o crédito apenas em 
caso de necessidades pontuais ou imprevistos. 
Já 38% usam para parcelar as compras e 34% 
para facilitar o pagamento aquisições feitas 
pela internet.

O levantamento aponta ainda que 41% 
dos consumidores já deixaram de comprar em 
locais que não aceitam cartões, sendo que 41% 
admitiram não ir a bares, restaurantes e lancho-
netes, 35% não compraram com ambulantes 
e 19% desistiram de abastecer em postos de 
combustível. Outros 27% acabaram pagando 
suas compras de outra forma.

A pesquisa também constatou que 54% dos 
usuários usam o crédito para comprar roupas, 
calçados e acessórios. Em seguida, vêm os 
eletrônicos, 44%. Compras de supermercado e 
alimentos para a casa, 43% e itens de farmácia, 
40%.

dicas de controle:

checar com regularidade a
quantas anda a fatura.

evitar um grande número de parcelas.

Financiar o que for realmente necessário 
para não cair em inadimplência.

muitas pessoas não possuem o hábito de controlar as compras no cartão
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batendo no kalil
Quando assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte diante de uma notável 

euforia, Alexandre kalil (PHS) anunciou que abriria a porta do prédio da 
prefeitura no acesso da Avenida Afonso Pena, pois ali é a entrada principal 
do histórico edifício da PBH. Mas, recentemente, a greve dos professores 
do ensino infantil isolou essa entrada, com enormes faixas com dizeres: 
“Negocia Kalil”. Ou seja, um cenário bem diferente do imaginado pelo 
chefe do Executivo. Administrar tem destas coisas, sr. prefeito. 

itatiaia na copa
A equipe de jornalismo esportivo da Rádio Itatiaia já está na 

Rússia para, mais uma vez, transmitir a Copa do Mundo, com canal 
direto dos detalhes do evento. É muito prestígio da emissora coman-
dada por emanuel carneiro. 

Força da universal
De acordo com comentários de bastidores, a versão mineira da 

Igreja Universal está apostando na eleição do jornalista carlos Viana 
(PHS) ao Senado, além da eleição de dois deputados federais e dois 
estaduais. Enquanto isso, em relação à igreja católica, ninguém sabe 
do trabalho visando conquistar o poder neste pleito de 2018. 

governo sem comando
“O governo federal sempre chega atrasado quando vai acompanhar 

os problemas do Brasil. Aí, ele é obrigado a partir para negociações, 
quando as crises já estão instaladas. Agora, por exemplo, por conta de 
sua incompetência, terá de fiscalizar os preços do óleo diesel nas bombas. 
Uma tarefa impossível”. Opinião do Conselheiro do Tribunal de Contas de 
São Paulo, dimas ramalho, durante bate papo na TV Cultura.

Produção de petróleo 
Na avaliação do economista e cientista político paulistano ricardo 

sennes, a Petrobras, para evitar novas derrocadas como a recente que 
provocou a greve dos caminhoneiros, deveria concentrar suas ações 
na produção de petróleo, deixando a questão da política de preços 
para outras esferas do governo. Mas o economista não sugeriu quem 
deveria cuidar desta parte, apenas criticou o sistema de monopólio 
atual. Coisas de intelectual de gabinete, ora veja. 

Ainda o petróleo
Em Minas, o professor da UNA e economista Paulo Feitosa disse que 

a saída do ex-presidente da Petrobras Pedro Parente era necessária, pois 
isso evitou o acirramento dos ânimos. No entanto, ele acha muito difícil 
o novo presidente estabelecer uma política diferente da atual, na qual o 
preço do combustível é atrelado ao esquema da demanda internacional de 
petróleo. Traduzindo, pode vir mais chumbo grosso por aí. Ave Maria, gente! 

defendendo os cassinos
Durante entrevista ao programa Mundo Político na TV Assembleia, 

luiz carlos Prestes Filho debateu vários assuntos. O mais polêmico 
deles foi a questão dos cassinos no Brasil. Para ele, o fechamento 
desses estabelecimentos, ao longo de décadas, se traduz em um 
verdadeiro atraso para a economia, turismo e lazer dos brasileiros. 

impopularidade de temer
“Depois da greve dos caminhoneiros, a impopularidade do presiden-

te michel temer (MDB), que já não era muito grande, ficou pior ainda. 
Se ele conseguir chegar ao final de seu governo, no dia 31 de dezembro, 
deverá levantar as mãos para o céu. Afinal, em toda partes do mundo, 
um dirigente com menos de 5 pontos de popularidade não leva sua ad-
ministração até o fim”. Opinião do professor e cientista político rudá ricci.
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leíse costa

dia dos namorados deve injetar
mais de r$ 15 bilhões na economia

Só em BH, comércio espera receber R$ 2,09 bilhões

MAIS SEGURANÇA NAS RUAS
ESSA É A NOSSA ESCOLHA

governo.mg.gov.br

86 BASES DE SEGURANÇA EM BH
BREVE EM TODA REGIÃO METROPOLITANA

O Dia dos Namorados segue 
firme na 3ª posição de data come-
morativa mais importante para o 
varejo nacional. Pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) em todas as capitais esti-
ma que aproximadamente 93,5 
milhões de brasileiros devem pre-
sentear alguém no 12 de junho, o 
que deve injetar aproximadamente 
R$ 15,6 bilhões na economia.

O comércio de Minas Gerais 
e Belo Horizonte representa uma 
parcela importante dessa expecta-
tiva. Em pesquisa com mais de 270 
empresários de Belo Horizonte e 
região metropolitana, a Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL/BH) prevê 
crescimento de 2,30% nas vendas 
deste ano em relação ao mesmo 
período de 2017, um montante de 
R$ 2,09 bilhões. Apesar de 57,5% 
dos empresários declararem es-
perar vendas melhores ou iguais 

a do ano passado, essa taxa de 
otimismo decresceu em relação 
a 2017, no qual 65% esperavam 
lucrar mais. A entidade comercial 
acredita que a diferença é devido 
à proximidade com a Copa do 
Mundo.

Na pesquisa de intenção de 
consumo da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Minas Gerais (Feco-
mércio MG), ainda sob a ótica do 
comércio, o percentual também é 
otimista. 50,3% dos empresários 
mineiros acreditam que as vendas 
serão melhores que do ano pas-
sado e 21,1% acreditam que elas 
vão se manter iguais. Os dados 
também são inferiores em relação 
a 2017, no qual 52,7% esperavam 
vendas melhores, enquanto 24,5% 
esperavam vendas iguais.

Por parte dos consumidores, a 
expectativa de compra sofreu re-
dução, 36,4% pretende presentear 
seus namorados. Ano passado esse 
percentual era de 37,4%, um ponto 
percentual de diferença entre os 2 
anos. O primeiro fator para essa 

queda não é econômico, 60% dos 
entrevistados afirmam não ter 
quem presentear. 

Enquanto a Fecomércio espera 
um tíquete médio entre R$ 50 e 
R$ 100 por parte de 44,3% dos 
consumidores, a CDL/BH divulgou 
que lojistas esperam um gasto 
médio de R$ 141,05. O valor é de 
5,95% maior em relação a 2017 
(R$ 133,13). Também com maior 
concentração na faixa de R$ 50 
a R$ 100.

Apaixonados, 
mas cautelosos

Fora da faixa do tíquete mé-
dio, o estudante de artes visuais 
Frank Soarbine aposta no romance. 
“Pretendo ir até o trabalho do meu 
namorado, de surpresa e convidá-lo 
para um almoço. Talvez eu faça 
um cartão resgatando algumas 
memórias do namoro. Mas o gasto 
vai ser o mínimo, nesse dia pretendo 
gastar no máximo R$ 40”, contou.

O ranking dos itens de consu-
mo preferidos em 2017 se manti-
veram. Vestuário desponta com 
31,7%, seguido pelos artigos de 
perfumaria (16,6%) e calçados 
(11,7%). 

Na hora de pagar, a forma de 
pagamento que deve ser mais usa-
da é o cartão de crédito e de forma 
parcelada. Segundo o economista 
da Fecomércio Guilherme Almeida, 
apesar de existir a intenção do 
consumidor de pagar à vista, não 
é o que acontece. “Em todas as 
pesquisas de consumo de datas 

comemorativas observa-se essa 
intenção. Neste ano, 52% dos 
consumidores pretendem adquirir 
itens no dinheiro e 26,4% no cartão 
de crédito”, afirma. 

O economista destaca que a 
forma de comemorar a data tam-
bém mudou. “Ainda na visão dos 
consumidores, 30,3% irão fazer um 
almoço ou jantar em casa. Essa in-
formação deve ser destacada por-
que em 2017, a primeira opção era 

comemorar em um restaurante. Os 
consumidores percebem que a re-
feição fora de casa sofreu inflação 
mais acelerada do que os itens dos 
supermercados”, esclarece.

Um jantar especial é o que 
a administradora Lorena Couti-
nho, 26, pretende fazer. “Como 
estou desempregada, devemos 
comemorar com um jantar e um 
vinho.  Muito dos ingredientes já 
temos em casa e mais um vinho 

médio em torno de R$ 30, não vai 
ficar caro. No máximo, uns R$ 70”.

O valor coincide com o que o 
designer gráfico Lucas Barcelos 
pretende investir na data “Acre-
dito que fazer algo simples e com 
amor é mais valioso que presentes 
vazios. O Dia dos namorados em 
si é mais uma data para aquecer 
o comércio, porém não há razão 
para não ficar perto de quem 
amamos”, disse.
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Em pesquisa com mais
de 270 empresários de

BH e região metropolitana,
a CDL/BH prevê crescimento de

2,30% nas vendas deste ano em
relação ao mesmo período de 2017
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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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

90 anos de noemia

Dezenas de convidados irão comparecer às comemorações dos 90 
anos de Noemia Moraes Ciola. A celebração vai acontecer no dia 16 de 
junho, no Hotel Trip Itaim, em São Paulo. A coluna deseja boas festas à 
aniversariante.

bolA dA VeZ - A candidatura do ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) 
cresceu nos últimos dias, principalmente depois que foi confirmado o 
convite feito pelo seu ex-chefe Ciro Gomes (PDT) para compor a chapa 
do PDT, que vai disputar a Presidência da República, como vice. Lacerda 
diz que pretende seguir no rumo da disputa eleitoral em Minas, como 
candidato a governador, mas que também não vai fechar as portas a 
um entendimento entre PDT e PSB a fim de que os dois partidos sigam 
juntos na próxima eleição. O nome do ex-prefeito de BH tem sido recebido 
com muita simpatia no interior do estado e há até mesmo certo frisson 
pela sua presença em algumas comunidades. O PSB de Minas descarta 
a possibilidade de Lacerda disputar a vice-presidência ao lado de Ciro 
Gomes, pois quer fazer uma boa bancada estadual e federal. Aqui, em 
Minas, PDT e PROS já anunciaram apoio a ele.

um cÃo dAnAdo, todos A ele - Esse é um ditado muito antigo. 
O presidente Temer (MDB), que nunca teve apoio popular, tentou uma 
agenda de reformas que não conseguiu fazer, justamente porque lhe faltou 
legitimidade. Apesar de tudo isso, chegam denúncias que lhe afetam ainda 
mais. Outro dia, falando a um grupo de jornalistas no programa Roda 
Viva da TV Cultura de São Paulo, o senador Álvaro Dias, pré-candidato 
do Podemos, disse que Temer virou um cadáver insepulto politicamente.

kAlil - Os empresários de ônibus da cidade estão passando dificulda-
des e terão que dividir o pagamento de seus funcionários. É bom lembrar 
que o prefeito Alexandre Kalil (PHS) negou aumento de passagens, 
quando tudo subiu nos últimos tempos, inclusive o combustível que gerou 
uma greve de caminhoneiros nunca vista no Brasil. Agora é pagamento 
dividido durante o mês e, no futuro, pode ser atrasado.

o juiz federal Marcelo Bretas, ao colher depoimento do ex-pre-
sidente Lula (PT) como testemunha do ex-governador Sérgio Cabral, 
quis ser protagonista da audiência e chegou a dizer que foi petista de 
carteirinha. Lula o convidou para o seu próximo comício.

o deputado Rodrigo Pacheco diz estar cansado de afirmar que 
sua candidatura é pra valer. Ele reafirmou que continua candidato ao 
Governo de Minas pelo DEM.

Apesar de ter nascido em minas, Josué Gomes da Silva prefere 
disputar uma eleição nacional, porque mora em São Paulo. Segundo 
deixou transparecer, vir a Minas só mesmo a passeio.

Prefeito de bh, Alexandre Kalil (PHS): “Não tenho obrigação 
de apoiar ninguém por um detalhe muito simples: nenhum desses 
candidatos me apoiou”.

A legião da boa Vontade (LBV) comemorou, em maio, 60 anos 
de atuação em Belo Horizonte.

o minas tênis clube é o primeiro clube sociodesportivo das Amé-
ricas a firmar parceria com o Club Roland Garros. “Essa é uma parceria 
estratégica, que vai proporcionar grande impulso no desenvolvimento 
da modalidade no clube e, consequentemente, em BH e no estado”, 
diz o presidente Ricardo Vieira Santiago.

FbhA
O 17º Encontro da Hotelaria e Gastrono-

mia Mineira aconteceu no dia 25 de maio, no 
Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, 
em Confins, onde mais de 150 empresários e 
profissionais estiveram presentes. O encontro 
proporcionou aos participantes a oportuni-
dade de se reciclar, conhecer novidades do 
mercado e fazer networking.

Presidente da FbhA,
Alexandre sampaio
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domingo, dia 10 de junho 
Raimundo Cândido Junior
Luiz Carlos Bregunci
Dr. Marco Antônio Salim

segunda-feira, 11
Cláudio Marcio Lacerda
Rosimeire Brito

terça-feira, 12
Marmud Rachid
Juliana Abreu Antão
Prefeito Geraldo Taxinha - Onça de Pitangui
Jornalista Rodrigo Freitas - Rádio Super
Jornalista Renato Rios Neto – Rádio Itatiaia 
Comunicador José Carlos Pioto - Rádio Itatiaia 

Quarta-feira, 13
Pastor Antônio Genaro de Oliveira 
Deputado Gil Pereira 
Deputado Marcus Pestana
Artur Abreu Antão

Quinta-feira, 14
Jornalista Danilo Andrade
Jornalista Rafael Vidigal 
Ka l- Seresteiro de Sete Lagoas 

sexta-feira, 15
Geraldo Diniz Couto
Jornalista Okdack Esteves - jornal Estado de Minas 
Silvério Cândido 

sábado, 16
Jornalista Eugenio de Oliveira
Jair Rossete
Toninho Silva

Os amantes da boa cerveja terão um novo 
espaço dedicado à valorização e apreciação das 

bebidas artesanais mineiras, a partir do mês que 
vem, no Jardim Canadá, em Nova Lima. Com um inves-

timento de R$ 3 milhões, o Mercado Cervejeiro será um 
empreendimento de 1.500 metros quadrados com capa-
cidade para 21 estandes, entre cervejarias e restaurantes 
renomados, com capacidade para mil pessoas. Dentre 
outras propostas, o local também oferecerá 

cursos e eventos na área da gastronomia, 
com grande destaque em cerveja e 

panificação, além de área com 
atrações para crianças.

cerveja artesanal

A idealizadora Fernanda ribeiro massote destaca que uma
das premissas do projeto é seu planejamento ecológico
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copa 
Pra quem não vai à Rússia, uma 

sugestão interessante é assistir aos 
jogos na Vila da Copa, na Praça 
Bellagio, ao lado do Vila da Serra. 
Será construído um espaço inédito 
e exclusivo para torcer pelo Brasil. 
Na Vila, estarão presentes vários 
restaurantes de BH, representando 
as cores e os sabores dos principais 
países participantes dos jogos, além 
de shows e espaço kids.

calor humano
Pelo quarto ano consecutivo, o Servas reabriu 

a campanha Calor Humano, a qual visa arrecadar 
roupas de inverno, sapatos e cobertores que serão 
doados às instituições de acolhimento de crianças, 
jovens e idosos, bem como em centros de referência 
à população em situação de rua em todo o estado, 
além de prefeituras. No ano passado, foram doados 
mais de 30 mil itens para 35 instituições, em 30 mu-
nicípios mineiros. Em Belo Horizonte há vários pontos 
de coletas, entre eles, o Servas, vários shoppings e 
faculdades, espalhados pelas regiões da capital.

europa
O conceituado médico alergista Ro-

berto Souza Lima chegou da Europa esta 
semana, após participar do Congresso da 
Academia Europeia de Alergia e Imunolo-
gia Clínica 2018 que aconteceu, semana 
passada, em Munique (Alemanha). 
Dentre outras novidades para a área, ele 
destaca o lançamento de medicamentos 
que vão revolucionar o tratamento das 
alergias, com os quais não haverá mais 
a necessidade de uso de corticoides e 
outros, pois os novos vão agir na raiz do 
mecanismo alérgico.

roberto souza lima, Amanda souza lima
e Paula leva martin durante o congresso
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loraynne Araujo

copasa.com.br

O GOVERNO DO ESTADO
E A COPASA FAZEM AS ESCOLHAS 
CERTAS PARA MINAS GERAIS. 

40% dos brAsileiros soFrem com bruxismo

Há 5 anos, o vendedor Wal-
ter Filho sofreu um acidente 
de moto e, devido a queda, 
perdeu 2 dentes. Após anos 

sem ir ao dentista, ele se viu obrigado 
a fazer uma visita ao especialista e foi 
neste momento que descobriu que tinha 
bruxismo. “Sempre achei os meus dentes 
perfeitos, por isso não tinha motivos para 
ir ao dentista”, comenta. 

Assim como ele, segundo dados da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), 
30% da população mundial e 40% dos 
brasileiros sofrem com essa disfunção. 
A dentista Ana Paula Procópio explica 
que os principais sintomas são dores nos 
dentes, nos músculos da mastigação, na 
cabeça, no pescoço, nas costas e podendo 
até ter desconforto na panturrilha. “Além 
disso, é possível encontrar dentes gastos 
e grande risco de fratura, o que acarreta 
a sensibilidade”. 

Ela reitera que pessoas nervosas e 
ansiosas têm mais probabilidades de 
desenvolver o problema. E esse é o caso 
de Walter. Ele conta que é muito ansioso e 
que se pega várias vezes ao dia contraindo 
e rangendo os dentes. “Quando estou 
dirigindo sozinho, no momento que vou 
de visitar um cliente importante ou fina-
lizar uma venda boa, começo a ‘morder’ 
os dentes”. 

Sobre a ansiedade, Walter conta que 
têm noites que nem consegue dormir 
pensando no dia seguinte. “Estamos vi-
vendo um período de crise, então há uma 
cobrança grande para a gente vender”.

tratamento 
Ana Paula esclarece que, na maioria 

dos casos, o bruxismo tem origem emo-
cional e, por isso, o tratamento deve ser 
interdisciplinar. “A abordagem é feita de 
acordo com os sintomas que cada pacien-
te apresenta, que vai do uso de placas 
miorrelaxante e medicamentos com um 
caráter preventivo para outros proble-
mas. É recomendado que o tratamento 
seja feito por um dentista e também por 
um psicólogo, por exemplo, para que o 
segundo profissional auxilie no controle 
de ansiedade e estresse”. 

O vendedor relata que começou a fazer 
o tratamento há 3 anos e atualmente usa 
apenas a placa durante a noite, entretanto, 
tem dia que não lembra de colocá-la. “Às 
vezes, quando eu bebo uma, esqueço e sinto 
os efeitos de não fazer o tratamento correta-
mente”. Já para o controle do estresse, ele 
ainda não faz nenhum tratamento.

A dentista faz um alerta para quem não 
cumpre o tratamento de maneira correta: 
isso pode desencadear complicações futu-
ras. “Pode ocasionar problemas de oclusão 
(encaixe dos dentes), nos hábitos parafun-
cionais (pequenos costumes que não fazem 
parte da função natural dos dentes ou dos 
músculos da mastigação), entre outros”.

Para finalizar, Ana Paula afirma que para 
ter um tratamento eficaz, o primeiro passo 
é explorar a causa do problema. “Sempre 
procure um profissional especializado e 
bom, pois ele saberá o melhor método para 
minimizar essa disfunção”. 

recomendações:
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recomendações:

não aperte os
dentes enquanto
estiver realizando
alguma atividade
mais complicada; 

evite mascar
chicletes ou

objetos duros
por um longo

período de
tempo;

Faça atividades
físicas. A prática

de exercícios
físicos regularmente

ajuda no combate
do estresse;

Procure um
dentista com

regularidade. É
melhor prevenir
um problema do
que remediá-lo.

tratamento
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3,6 milhões de brasileiros
estão em busca do diploma
Confira quatro maneiras de concluir o ensino fundamental e médio

ensino regulAr: para aqueles em dúvida, e com menos de 18 anos, é sempre bom lembrar que a modalidade tra-
dicional ainda é a melhor e mais eficaz forma de concluir os estudos. Ensinamento de quem passou pela situação. “É 
bem difícil ter disciplina quando se tem muita liberdade. Foi um alívio imenso (finalizar os estudos). Aquele sentimento 
de ter uma etapa da vida concluída, mas me arrependi bastante de ter saído da escola”, lembra Camila.

Nos planos de Camila 
Gomes, 21, a conclusão 
do ensino médio seria 
adiantada alguns me-

ses. Depois de duas reprovações, 
ela se matriculou em um Centro 
Estadual de Educação Continu-
ada  (Cesec) para conseguir seu 
diploma mais rápido. Mas não foi 
isso o que aconteceu. Após uma 
mudança de cidade e o acréscimo 
de uma nova jornada de traba-
lho, suas prioridades mudaram. 
“Acabei demorando 3 anos para 
concluir. Não consegui transferir 
o banco de horas que realizei, 
então tive que cumpri-las na sala 
de aula para conseguir fazer as 
outras matérias”, conta.

Abandonar ou adiar a conclusão 
da educação básica – ensino infantil, 
fundamental e médio, é uma reali-
dade de muitos brasileiros. Os dados 
do Censo Escolar, divulgado em 2017 
pelo Ministério da Educação (MEC), 
revelaram que 12,9% e 12,7% dos 
alunos matriculados na 1ª e 2ª série 
do ensino médio, respectivamente, 
evadiram da escola entre os anos 
de 2014 e 2015. O 9º ano do ensino 
fundamental tem a terceira maior 
taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 
3ª série do ensino médio, com 
6,8%. Considerando todas as séries 
do ensino médio, a evasão chega a 
11,2% do total de alunos nessa etapa 
de ensino.

A migração para a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) é expressiva.  
Segundo o Censo Escolar 2018, são 
3,6 milhões de alunos frequentando 

a modalidade de ensino. De acordo 
com o MEC, após longo período 
de queda, as matrículas do ensino 
fundamental da EJA são estáveis 
(2.172.904), com um pequeno 
aumento em 2017 (67.369). Já a 
oferta de EJA de ensino médio teve 
aumento de 3,5% em 2017 e soma 
de 1.425.812 alunos.

Apesar dos avanços, a situação 
da educação no Brasil ainda é delica-
da. Conforme o relatório Education at 
a Glance 2017 publicado pela Orga-
nização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), em 
2015, mais da metade dos adultos, 
com idade entre 25 e 64 anos, não 
tiveram acesso ao ensino médio e 
17% da população sequer tinham 
concluído o ensino fundamental.

Moradora do município de Bam-
buí, Margarete Gomes, 50, frequenta 
o Cesec da cidade. “Antigamente, nos 
meus 14 anos, os pais eram muito rígi-
dos. O meu deu a opção de namorar 
ou estudar. Escolhi namorar e parei 
os estudos”, explica a dona de casa 
que concilia o trabalho de auxiliar de 
serviços gerais com os estudos sem 
complicação. “Tenho total apoio. A 
professora sempre está presente para 
tirar dúvidas e auxiliar. Não acho as 
provas difíceis”.

O instrutor de autoescola Adilson 
Rossi, 53, não teve a mesma sorte. Na 
década de 1980, o colégio em que ele 
concluiu o ensino fechou as portas, 
deixando-o sem diploma. Com o 
objetivo de cursar uma graduação, ele 
tentou o certificado de conclusão pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o que não é mais possível. 

Sem sucesso, descobriu o Cesec 
Poeta Murilo Mendes, localizado no 
bairro Floresta na capital. “As ma-

térias não são difíceis. O problema 
é que na modalidade presencial 
o professor não explica a matéria. 
Observava que muitos tinham e 
acredito que ainda tenham difi-

culdades, principalmente os mais 
velhos. O professor ficava na sala só 
para tirar dúvidas”, explica o agora 
aluno do curso de tecnólogo em 
Segurança no Trânsito.

como concluir a educação básica
De acordo com a Diretoria de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação do Estado de 

Minas Gerais (SEE-MG), qualquer interessado, com idade mínima de 15 anos, pode se inscrever gratuita-
mente das seguintes formas:

educAÇÃo de joVens e Adultos (ejA): a modalidade presencial engloba os anos finais do ensino fundamental e 
todo o ensino médio, no qual cada ano corresponde a um período de 6 meses. Ou seja, é possível concluir o funda-
mental em 2 anos e o médio em um ano e meio. A EJA é oferecida nas escolas estaduais e municipais, interessados 
devem procurar a instituição mais próxima de sua casa para informações detalhadas apresentando o histórico escolar 
e documentos pessoais.

centros estAduAis de educAÇÃo continuAdA (cesecs): em BH são dois, um no bairro Floresta e outro em Venda 
Nova. O aluno se matricula em uma disciplina por vez e tem um professor para auxiliá-lo, optando pelos turnos da 
manhã, tarde ou noite, depois de preparado, marca a sua avaliação. É preciso cumprir uma carga horária de 16h. O 
estudante deve ter no mínimo 18 anos.

bAncA PermAnente Por áreA de conhecimento: sem apoio de professores e sem necessidade de completar car-
ga horária, o aluno estuda por conta própria e pode solicitar a aplicação dos exames especiais nos Cesecs. As provas 
podem ser feitas em qualquer época do ano e são testadas cinco áreas de conhecimento.

exAme nAcionAl PArA certiFicAÇÃo de comPetênciAs de joVens e Adultos (enccejA): obtenção do diploma 
nas modalidades do ensino fundamental e/ou médio. A prova é anual e o aluno é avaliado por área de conhecimento 
separadamente. Para se preparar para o exame, o MEC disponibiliza em sua página na internet o material didático 
pedagógico de apoio aos participantes composto por um volume introdutório e oito volumes de orientações para o 
estudante (quatro para o ensino fundamental e quatro para o médio).

Aplicação do encceja é uma das formas de
concluir a educação básica depois de adulto
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Portal da transparência
de itabirito é destaque

O Portal da Transparência 
da Prefeitura de Itabirito 
foi destaque no I Encon-
tro Mineiro de Ouvido-

rias, realizado em Belo Horizonte, 
no dias 17 e 18 de maio. Durante 
o evento, que contou com partici-
pação de representantes de todo o 
estado, o ouvidor-geral do Estado 
em exercício, Fernando Máximo, 
e o ouvidor-geral da Prefeitura 
de Belo Horizonte, Gustavo Costa 
Nassif, apresentaram o modelo 
de Itabirito como exemplo a ser 
seguido. 

O portal, que foi totalmen-
te reformulado no segundo 

semestre de 2017, também 
é utilizado como referência 
pela Associação Brasi leira 
de Ouvidores (ABO) em todo 
o Brasil.  De acordo com o 
controlador geral interno de 
Itabirito, Maurício Fernando 
Miranda, a prefeitura realizou 
uma parceria com a ABO para 
a reformulação. Durante o pro-
cesso, a equipe fez uma série 
de sugestões que foram acata-
das pela associação. “Eles im-
plementaram as melhorias no 
nosso sistema e, desde então, 
o utilizam como modelo em 
outros municípios”, explica.

melhorias 
Desde o segundo semestre do ano 

passado, diversas melhorias foram 
implantadas para que os cidadãos 
consigam encontrar as informações 
buscadas com mais facilidade. Entre 
as mudanças estão o avanço das 
ferramentas de busca, o aumento dos 
ícones de cada seção para facilitar a 
visualização, inclusão da referência 
legislativa de cada item, possibilidade 
de realização de denúncias anônimas 
pelo Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informações ao Cidadão (e–SIC), 
ouvidoria interna e disponibilização 
de receitas e despesas em tempo real.

encontro foi realizado em belo horizonte

PM
I

Presidente do sindicon
standartecomunicacao@gmail.com
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medidas simples garantem segurança
do condomínio no período de férias
Com o período de férias, 

moradores de condomínios 
de Belo Horizonte e cidades 
turísticas no entorno, como 
Nova Lima e Brumadinho, re-
cebem muitos visitantes. Sejam 
parentes ou amigos, o fluxo de 
pessoas   cresce nessa época e, 
por isso, é preciso que o con-
domínio reforce a segurança.

Muitos prédios já têm siste-
mas eletrônicos de vigilância, 
como câmeras de monitora-
mento e portaria eletrônica. 
Esses aparelhos são muito 
úteis, mas devem estar com a 
manutenção em dia. O síndico 
deve checar se todos os equi-
pamentos estão funcionando 
corretamente, se nenhuma câ-
mera está desligada ou fora da 
posição correta e se as imagens 
estão   chegando nitidamente 
aos monitores.

Portaria: muitos condo-
mínios têm os porteiros como 
principal barreira de segurança. 
Eles têm como função observar 
o movimento da   rua, identi-
ficar e registrar os visitantes e 
comunicar ao síndico ou dire-
tamente à Polícia Militar qual-
quer movimentação suspeita. 

Os condomínios, princi-
palmente os que têm maior 
fluxo de   visitantes, como os 
fechados com área de lazer, 
devem ser rigorosos na verifi-
cação de quem entra ou sai. É 
fundamental que os síndicos, 
juntamente com moradores, 
adotem critérios para a entra-
da de pessoas  de   fora, como 
cadastro com nome completo 
e número da identidade, por 
exemplo, além da comunica-
ção prévia aos porteiros com o 
provável horário da chegada. 
“Pode parecer exagero, mas 

não é. Temos várias notícias 
de arrastões e diversos outros 
crimes graves que acontecem 
dentro prédios.

Em muitos casos, não hou-
ve verificação eficaz de quem 
estava entrando. Por isso, é 
preciso que toda a comunidade 
que vive ali se una em torno de 
medidas de segurança.

reclamações: muitas ve-
zes, os moradores ficam irrita-
dos com o rigor para a autoriza-
ção da entrada de um visitante 
ou com a proibição do acesso 
ao prédio de entregadores de 
encomendas, as regras rígidas 
são para a proteção dos pró-
prios condôminos e devem ser 
respeitadas. “Tem gente que 
não gosta e chega a brigar com 
porteiros e síndicos. Contudo, 
a regra   é para todos e não se 
fazem exceções”, afirma ele.

Os síndicos também de-
vem orientar os condôminos, 
especialmente crianças ou 
mais velhos a não abrir a por-
ta para visitantes que não se 
identificam ou contam histórias 
mirabolantes para entrar no 
prédio. “Pessoas com capacete 
ou outro objeto tampando o 
rosto, gente que diz que vai 
visitar parente e esqueceu a 
chave, ou que não sabe o nú-
mero do apartamento de cor 
e pede para abrir o portão, ou 
ainda que chama na portaria 
para pedir informação devem 
ser barradas. Tem prédios que 
restringem até o acesso dos 
Correios e outras empresas de 
entrega de   encomendas por 
questão de segurança”, ressalta 
o presidente do Sindicon.

curta temporada: muito 
na moda também e com gran-
de procura no período de férias 

são os aluguéis de curta tempo-
rada. Vários sites cadastram os 
imóveis e os proprietários veem 
aí uma boa chance de ganhar 
um dinheiro a mais. No en-
tanto, os condomínios devem 
proibir a prática, também por 
questão de segurança. 

Quando os apartamentos 
passam a se tornar pensões, 
o síndico e o porteiro perdem 
o controle de quem está fre-
quentando o condomínio. Po-
dem ser pessoas bem ou mal 
intencionadas, além disso, a 
maioria dos hóspedes não vai 
se importar em ler o regula-
mento interno do prédio e se 
comportar de acordo com as 
normas. Já houve casos de 
pessoas levando gente de fora 
para usar a piscina, bebendo 
e deixando as garrafas na 
área comum e até usando 
drogas no prédio. Em vários 
estados, a Justiça tem acata-
do ações de condomínios para 
impedir o aluguel por curta 
temporada. 

O Sindicon recomenda 
que os síndicos atualizem o 
regimento interno e a conven-
ção condominial para proibir 
essa modalidade. O aluguel 
por curta temporada é um 
desvio da função do condo-
mínio que é de moradia, não 
pousada ou hotel.

Outras dicas de segurança 
também são válidas: verificar 
se o portão da garagem está 
fechado sempre que entrar 
ou sair, receber encomendas 
apenas na portaria, observar 
a presença de pessoas desco-
nhecidas paradas por muito 
tempo na porta do prédio, 
chamar a PM sempre que 
suspeitar de movimentação 
estranha.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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brasil é o 28º país 
mais feliz do mundo
Os brasileiros são conhecidos 

mundialmente por serem 
pessoas que estão sempre 

felizes, entretanto, essa premissa 
não é verdadeira. Segundo estudo 
divulgado em março pela Rede de 
Soluções para o Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas 
(SDSN), o Brasil ocupa o 28º lugar 
na lista, sendo que caiu seis posições 
em relação ao ano passado. 

O país mais feliz do mundo é a 
Finlândia. Apesar dos invernos rigo-
rosos, os finlandeses destacam como 
pontos positivos de seu país o acesso 
à natureza, segurança, cuidado in-
fantil, boas escolas e saúde gratuita. 

Um estudo realizado no país 
pela CVA Solutions com o apoio 
do TheWill2Grow, chamado Feli-
cidade dos Brasileiros, mostrou 
que 33% estão insatisfeitos com 
a vida, 41% estão felizes e 26% 
estão plenamente felizes. A média 
da felicidade dos brasileiros é de 
7,12, considerando notas de 0 a 
10. Essa pesquisa ouviu 5.200 
entrevistados em março de 2016. 

Benedito Nunes, professor da 
Fundação Dom Cabral e diretor do 
Instituto Movimento pela Felicidade, 
afirma que existe uma grande dife-
rença entre alegria e felicidade. “A 
alegria é resultado de uma resposta 
emocional a pequenas fatos do 
cotidiano, como o sorriso de uma 
criança, o gol do seu time ou o en-
contro com uma pessoa querida. Já 
a felicidade é algo mais duradoura, 
equilibrada e exige mais de expe-
riências. Podemos afirmar que um 
conjunto de ‘alegrias’ pode resultar 
na felicidade, mas o segundo é algo 
um pouco mais profundo”.

Outra questão levantada pelo 
professor é sobre o fato das pessoas 
estarem menos felizes. Ele diz que 
a sociedade, de um modo geral, 
constrói relações superficiais e 
rápidas. “Não nos aprofundamos 
nos relacionamentos, então temos 
experiências, relacionamentos e 
amizades rasas e aceleradas. Isso 
compromete o estado de felicidade 
e quando se percebe essa realida-
de, acontece o que chamamos de 
abandono social”. 

Felicidade no trabalho 
Sobre o porquê de não se-

rem felizes, 15% dos brasileiros 
afirmam terem sido vítimas de 
violência no último ano. Outro 
dado que chama a atenção é 
que aproximadamente 36% dos 
entrevistados declararam que 
seus salários são insuficientes 
para cobrir suas necessidades. 

Nunes enfatiza que as em-
presas deveriam se preocupar 
com o estado emocional dos 
seus colaboradores, pois é no 
trabalho onde as pessoas pas-
sam a maior parte das horas do 
dia e é lá que a tristeza de uma 
pessoa reflete. “Mesmo que 
tenha um fato que não agrade 
em casa ou com um amigo, ela 
leva isso para o ambiente de 
trabalho. Mas nem sempre o in-
verso é verdadeiro, há situações 
no serviço que nos deixam triste, 
mas não é comum levarmos isso 
para fora”.

Ele finaliza dizendo que a 
medida que as empresas pro-
porcionam felicidade para os 
colaboradores, eles tornam-se 
mais produtivos e desempe-
nham melhor suas funções. “Do 
ponto de vista até financeiro, a 
empresa investir na felicidade do 
colaborador é um bom negócio”. 

E justamente pensando nisso 
que várias startups estão inves-
tindo cada vez mais no bem 
estar dos seus colaboradores. 

A Midhaz é um exemplo disso. 
Com uma cultura bem definida, 
na qual cobra-se muito de quem 
está lá para dar o melhor, a em-
presa oferece alguns benefícios, 
como um bom salário, altas 
bonificações, no code dress e 
horários flexíveis. “Temos, em 
média, 20 currículos para uma 
vaga. Só contratamos quem 
está alinhado com o nosso perfil, 
pois somos muito exigentes. Isso 
pode ser bom para a pessoa, afi-
nal ela aprende muito”, finaliza 
Henrique Meireles, diretor de 
marketing da startup.

Veja a lista dos
10 países mais felizes:

1 - Finlândia

2 - noruega

3 - dinamarca

4 - islândia

5 - suíça

6 - holanda

7 - canadá

8 - nova Zelândia

9 - suécia

10 - Austrália

dados importantes:

Estresse no trabalho leva mais de 1 milhão
de brasileiros a receber auxílio-doença;

Brasil é segundo país com maior nível de
estresse do mundo, mostra pesquisa;

Transtornos emocionais são a terceira
causa de afastamento no trabalho.
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O  Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH) firmou algumas parcerias 
estratégicas para oferecer diversos 

cursos aos trabalhadores do setor de transporte. 
O intuito é capacitar profissionais para atender às 
demandas relacionadas ao conhecimento espe-
cífico do segmento e à promoção de melhorias 
na qualidade do serviço de transporte coletivo 
prestado à sociedade e na mobilidade urbana.

Uma dessas parcerias é entre o SetraBH, a 
Universidade Fumec e o Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sin-
tram) e o resultado foi a criação do curso superior 
de Tecnologia em Transporte Terrestre, ministrado 
pela Faculdade de Ciências Empresariais (FACE) da 
Universidade Fumec. Inédito em Minas, com uma 
média de 85 alunos divididos em duas turmas e 
duração de dois anos, o curso tornou-se referência 
de aperfeiçoamento profissional e forma profissio-
nais aptos a atender várias áreas que compõem 
os sistemas de transporte e trânsito.

Segundo o coordenador do curso de Tec-
nologia em Transportes Terrestres, Carlos José 
Barreto, a capacitação tem muita procura. “A 
aceitação tem sido ótima, os alunos estão se 
surpreendendo com o curso, que forma para 
várias áreas especializadas que compõem o 
sistema de transporte e trânsito no nível estra-
tégico e operacional, com destaque para áreas 
de gerência e direção”, comenta.

A formação de profissionais nesse curso visa 
aumentar o conhecimento intelectual, desen-
volver a compreensão das possíveis consequências 
sociais geradas nos setores de trânsito e de trans-
porte e os fatores que os determinam. Além disso, 
proporciona a busca por uma postura adequada 
na condução do sistema de trânsito pela adoção 
de visão ética, profissional e social, compreen-
dendo tecnologias relacionadas ao transporte e 
contemplando ações de planejamento, opera-
ção, manutenção, proposição e gerenciamento 
de soluções tecnológicas para infraestrutura.

Luciano Oliveira Santos, que hoje trabalha no 
setor administrativo do departamento de moni-
toramento da Viação Globo e possui formação 
pelo Sebrae no curso técnico de Administração 
e Empreendedorismo, foi em busca de sua 
segunda formação. O curso escolhido foi o de 
Tecnologia em Transportes Terrestres. Com boas 
expectativas dentro da qualificação escolhida, o 

aluno diz que valoriza todo o conhecimento e a 
importância do curso na sua vida profissional e 
pessoal. “Estou em busca de conhecimento e 
crescimento profissional e o curso está amplian-
do minha visão e aumentando minha noção so-
bre os recursos, processos, gestão e informação 
na minha área”, destaca.

Já Bruno Diego Alves França, encarregado 
de tráfego da Rodopass, que também é aluno do 
curso, afirma que as aulas abrem a mente dos 
participantes em relação ao transporte público. 
“Contamos com professores que são renomados 
no segmento e possuem vasto conhecimento so-
bre transporte. Com isso, através do curso, temos 
procurado maneiras de melhorar o transporte 
público de Belo Horizonte e, consequentemente, a 
vida dos usuários. Além disso, o curso proporciona 
uma rede de contatos muito rica, os colegas de 
turma são de diversas empresas do mercado e 
isso facilita a troca de experiências”, acrescenta.

Outra importante parceria que o SetraBH fir-
mou foi com Serviço Social do Transporte e com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(Sest/Senat), para a criação do Programa de 
Capacitação para Empregados do Sistema de 
Transporte Coletivo de Belo Horizonte.

Uma das linhas de capacitação criadas nes-
se programa é voltada aos agentes de bordo, 
que têm a possibilidade de ingressarem em 
cursos das áreas administrativas, operacional, 
informática, logística, entre outras. “A intenção 
é que desenvolvam novas habilidades para que 
tenham outras oportunidades no mercado de 
trabalho”, comenta a consultora de RH do Se-
traBH, Eliane Zanforlin.

A outra linha de formação é destinada aos 
motoristas de ônibus e tem o intuito de aper-
feiçoar a prestação de serviço de acordo com a 
nova legislação e o atendimento ao usuário de 
acordo com o Código Civil. “Os treinamentos são 
voltados para operação do veículo, circulação efi-
ciente e maior produtividade”, completa Eliane.

A iniciativa tem por finalidade assegurar 
a melhoria dos serviços prestados aos belo-
-horizontinos e aprimorar as habilidades dos 
operadores. São cerca de 40 cursos na área 
de transporte que são realizados nas unidades 
do Sest/Senat de Serra Verde, Jardim Vitória e 
Contagem e estão disponíveis a todos os 14 mil 
operadores do sistema de transporte coletivo da 
capital mineira.

setrabh oferece qualificação
aos trabalhadores do setor

Arte de resistência:
Palco Giratório está de volta

De 7 de junho a 7 de julho, BH e Contagem recebem espetáculos, oficinas e debates gratuitos. Participe!

Quem disse que a época de ir 
ao teatro é só no início do ano? 
De 7 de junho a 7 de julho, o Palco 
Giratório, maior circuito de artes 
cênicas do Brasil, retorna à capital 
mineira e também leva edição 
especial para Contagem. Diversos 
espetáculos de teatro, dança e 
circo, oficinas e pensamentos gi-
ratórios (debates), acontecerão no 
Sesc Palladium, no Sesc Cenário, 
no Sesc Contagem e em outros es-
paços públicos, com programação 
totalmente gratuita. 

O lançamento nacional do 
Palco Giratório aconteceu, pela 
primeira vez, em Minas Gerais, no 
mês de março e, desde então, a 21ª 
edição circula pelo país destacando 
a (re) existência das artes por meio 
do circo e da luta de artistas e gru-
pos periféricos das cinco regiões 
brasileiras, trazendo reflexões so-
bre o racismo, execução de jovens 
nas favelas, exclusão social, dentre 
outras questões. 

Desde sua criação, a iniciativa 
do Sesc de difusão e intercâmbio 
das artes cênicas já alcançou 5,5 
milhões de pessoas. Neste ano, 
estão previstas 625 apresentações 
artísticas, 33 Aldeias e mostras 

regionais de arte e cultura, e mais 
de 1.600 horas de oficinas em 132 
cidades de 26 estados e o Distrito 
Federal, realizadas por 20 grupos 
de 12 estados brasileiros. 

Minas Gerais conta com um 
representante na circulação na-
cional: o Quatroloscinco, que viaja 
pelo país com o espetáculo Fauna. 
Para quem perdeu a estreia do 
grupo no Palco Giratório em BH, 
há outra oportunidade: a peça 
será apresentada no dia 7 de julho, 
às 20h, no Grande Teatro do Sesc 
Palladium.

Além de Belo Horizonte e Con-
tagem, Juiz de Fora também rece-
berá atrações do Palco Giratório 
em junho. Logo após, o circuito 
seguirá itinerância pelos municí-
pios mineiros de Paracatu, Poços 
de Caldas, Araxá, Uberlândia e 
Montes Claros. Para saber mais 
informações e conferir a progra-
mação completa, acesse sescmg.
com.br/palcogiratorio.

Diversos
espetáculos de
teatro, dança e
circo, oficinas e
pensamentos

giratórios (debates),
acontecerão no Sesc
Palladium, no Sesc

Cenário, no Sesc
Contagem e em
outros espaços
públicos, com
programação

totalmente gratuita

Programação é totalmente gratuita
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os pequenos

negocios,

quando

eles mais

precisam. 

“O Sebrae me ensinou a fazer 

conta, a inovar, até a expor 

o produto na prateleira”.

São muitas histórias como 

a do Seu Enedino. Empresas 

que, com o apoio do Sebrae, 

crescem e fazem o país crescer.

O governador Fernando Pimentel (PT) lan-
çou no Palácio da Liberdade, em Belo 
Horizonte, o aplicativo Alerta MG, ferra-
menta para fiscalizar o cumprimento de 

medidas protetivas e reforçar ações de segurança 
voltadas para as mineiras. Na mesma cerimônia, 
o governador entregou 13 carros para municípios 
que têm Centros de Referência de Atendimentos 
às Mulheres, ação prevista no Plano Nacional e 
Estadual de Enfrentamento à Violência Contra 
as Mulheres.

Pimentel lembrou que as duas ações são 
um reflexo do compromisso do governo com 
movimentos feministas e sociais. “Precisamos dar 
estrutura para esses profissionais que trabalham 
no socorro à mulher depois que ela sofre um 
trauma, uma violência ou ameaça. Fico feliz da 
gente cumprir aquilo para o que fomos eleitos, 
que é honrar o compromisso com os movimentos 
feministas, sociais, enfim, com as causas que 
iluminaram a nossa história até chegar a esse 
momento”.

O governador enfatizou a importância de 
divulgar o serviço que passa a ser prestado 
pelo Estado com o uso do aplicativo Alerta MG. 
“Ele coloca a tecnologia a serviço da proteção 
e do combate à violência. O aplicativo é fácil e 
qualquer mulher pode usar para se sentir mais 
segura. Nós devemos divulgá-lo. É uma conquista 
tecnológica que está agregando nosso trabalho”, 
destacou.

A deputada Marília Campos (PT), que repre-
sentou a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
ressaltou que as medidas fortalecem as políticas 
voltadas para a proteção dos direitos das mulhe-
res. “A gente vive um período de desmonte das 
políticas de direito social em nível nacional, mas 
em Minas Gerais a gente faz diferença”, afirmou.

 

Agilidade e segurança
O Alerta MG permitirá, por exemplo, que 

possíveis vítimas de violência procurem socorro 
rápido e seguro. A ferramenta possibilita a criação 
de uma rede privada de contatos para que a 
usuária possa, com apenas um clique, acionar 
as pessoas que ela mesma cadastrou quando 
vivenciar qualquer situação de risco ou perigo. 
O app envia um SMS para todos os contatos 
pré-indicados, anexando a localização georefe-
renciada e eventual texto redigido pela usuária.

Outra função, disponível para algumas mu-
lheres cadastradas pela Polícia Civil de Minas Ge-
rais de acordo com alguns critérios previamente 
definidos, habilita um acionamento emergencial, 
possibilitando a geração de um alerta em uma 
central de monitoramento com o imediato 
deslocamento das forças de segurança para 
o atendimento. A central vai acompanhar em 
tempo real o deslocamento da vítima e manter 
contato com a equipe que foi direcionada para 
atualizar as informações. Esta função estará dis-

ponível para a capital e depois vai ser ampliada 
para o interior.

A chefe do Departamento de Investigação, 
Orientação e Proteção à Família, delegada-geral 
Carla Cristina Vidal, explicou que o aplicativo 
terá a função informativa, de prevenção e de 
combate à violência. “Esta é uma plataforma 
tecnológica voltada à informação, orientação, 
prevenção e proteção, bem como a fiscalização 
das medidas protetivas. É inovador no estado, e 
está em sintonia com a utilização da tecnologia 
para o combate a qualquer tipo de violência. O 
maior objetivo é encorajar toda e qualquer mu-
lher a romper esse ciclo de violência e sair desse 
silenciamento”, disse.  

Todos os usuários poderão encontrar a lista 
dos locais de funcionamento de serviços públicos 
ou de interesse público voltados à proteção e 
orientação à mulher. As informações também 
irão auxiliar no diagnóstico dos fatores que 
circundam estes crimes, fomentando, assim, as 
ações preventivas e políticas públicas adequadas.

O Alerta MG foi desenvolvido com a exper-
tise da Polícia Civil, sendo necessária apenas a 
aquisição de equipamentos para testes e imple-
mentação do projeto piloto, o que demandou 
investimento de cerca de R$ 45 mil, oriundos de 
emenda parlamentar. O aplicativo está prepara-
do para receber novas funcionalidades, visando 
o amplo atendimento, orientação e proteção à 
mulher.

A Prefeitura de Coronel Fabri-
ciano, por meio da Secretaria de 
Governança Urbana, Planejamento 
e Meio Ambiente, deu início as obras 
do Paço Municipal, que fica anexo 
ao prédio da prefeitura e que estão 
paralisadas e expostas à ação do 
tempo a 13 anos. 

A obra começou em 2003, no 
governo do ex-prefeito Paulo An-
tunes, e foi interrompida em 2005 
na administração do ex-prefeito 
Francisco Simões, que alegou irre-
gularidades. A atual gestão solicitou 
ao Ministério Público e ao Judiciário, 
autorização para dar prosseguimento 
à obra, uma vez que todos os pro-
cessos foram derrubados na Justiça. 
Com o aval, o município enviou à 
Câmara de Vereadores o projeto de 
lei 2.580/2017, que autorizou a ad-
ministração contratar com o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), operações de crédito no 
valor de R$ 4 milhões e R$ 750 mil 
para financiamento de construção, 

ampliação e reforma de edificações 
públicas. 

Semana passada, a equipe da 
Secretaria de Governança de Obras e 
Serviços Urbanos iniciou a limpeza do 
local para que a empresa vencedora 
da licitação possa iniciar a obra nos 
próximos dias. Segundo o secretário 
de Governança Urbana, Planejamen-
to e Meio Ambiente, Douglas Prado, 
será construído um prédio de quatro 
andares em estrutura metálica inter-
ligado com o principal. A previsão 
para entrega é um ano. “A proposta 
é fazer a ligação dos espaços através 
de uma passarela e trabalhar com a 
acessibilidade”, disse. 

O prefeito, Dr. Marcos Vinicius 
(PSDB), aponta que a obra vai pos-
sibilitar uma economia estimada em 
R$ 700 mil por ano com aluguéis 
de imóveis. “Gastamos anualmente 
quase R$ 2 milhões com locações, 
então somente a economia feita com 
estes imóveis já justifica o investimen-
to”, conclui.

governador lança aplicativo que
auxilia mulheres em situação de risco
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Obras do Paço Municipal em 
Coronel Fabriciano têm início

Ação vai possibilitar uma economia estimada em r$ 700 mil
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satisfação do passageiro. A Pesquisa de 
Satisfação do Passageiro, realizada pela Secre-
taria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos 
Transporte, completou cinco anos, período em 
que foram ouvidos 327.537 passageiros. Em 
2013, eles atribuíam nota média de 3,86 aos 
principais terminais brasileiros, numa escala de 
1 a 5. No primeiro trimestre de 2018 a média de 
satisfação foi de 4,30.

Fonte: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil  

greve lucrativa. A greve dos caminheiros 
trouxe, pelo menos para um setor, vendas boas 
e bons lucros. Os postos de gasolina, durante os 
10 dias, venderam todo o estoque que tinham. 
O que está faltando são os preços da gasolina, 
do etanol e do diesel, cobrados, atualmente, 

voltarem ao normal, principalmente, o do diesel, 
pois há o desconto determinado pelo governo 
federal. Ninguém garante que os caminhoneiros 
não estão preparando uma nova greve, caso não 
sejam atendidos.

o parque da gastronomia. Acontece de 21 
a 25 de novembro desde ano, no Parque de 
Exposições Bolívar de Andrade, no Gameleira, 
o evento Parque da Gastronomia Feira e Fórum 
Internacional de Negócios. A feira terá uma 
centro de negócios com fórum de debates, 16 
pavilhões temáticos e alamedas gourmet. A 
expectativa é de R$ 100 milhões em negócios 
e com público esperado de 120 mil pessoas, 
durante 5 dias.

c A n A l   A b e r t o

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

destinos turÍsticos e rePutAÇÃo ViAgens mAis curtAs

A reputação é um dos temas que tem ganhado 
espaço, tanto nos debates acadêmicas quanto no 
mundo dos negócios e, comumente, associado às 
empresas, que reflete o grau de confiança, admi-
ração, empatia e estima das pessoas em relação 
a organização. No entanto, a reputação não é um 
privilégio exclusivo do universo corporativo. Além 
das organizações, os territórios também possuem 
um grau de reputação capaz de explicar o porquê, 
por exemplo, da opção das pessoas de visitá-los, tra-
balhar ou investir. Nesse sentido, é possível identificar 
quais são as características que contribuem para que 
eles consigam estabelecer laços de confiança com 
seus diferentes públicos. A reputação de um territó-
rio é o conjunto de percepções de um determinado 
grupo sobre aquele ambiente, percepções baseadas 
em expectativas diretas ou não. Experimentar um 
território nada mais é que vivenciá-lo em alguma 
dimensão, seja através de sua cultura, culinária  e 
belas paisagens, seja por meio de uma interação 
significativa com sua comunidade.

As pessoas estão fazendo viagens 
mais curtas, em maior frequência e 
visitando  múltiplos destinos, segun-
do o estudo Global Travel Intentions 
da Visa. A média mundial de duração 
foi de 8 noites em 2017, enquanto 
que, em 2013, era de 10 noites. De 
acordo com a pesquisa, as pessoas 
estão planejando fazer mais viagens 
para outros países, aumentando a 
média de 2,5 viagens, nos últimos 
2 anos, para 2,7 viagens. As pessoas 
vindas das Américas lideram em nú-
meros de viagens, registrando média 
de 3,2 viagens em 2017. Essa mudan-
ça permite aproveitar as temporadas 
em locais diferentes e promoções ao 
longo do ano. É algo positivo, pois 
movimenta o mercado o ano todo, 
em todos os lugares.

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

Juiz de Fora e região darão mais um passo para 
contribuir com mudanças na realidade do uso de com-
bustíveis no segmento de transportes no Brasil. No dia 
5 de junho, foi lançada a “Plataforma de Bioquerosene 
e Renováveis da Zona da Mata”, em evento realizado 
no Premier Parc Hotel, marcando a abertura da “Se-
mana do Meio Ambiente” na cidade. Lá, signatários 
de municípios da Zona da Mata e diversos parceiros 
assinaram o “Memorando de Entendimento” (MOU) 
em apoio à iniciativa.

O lançamento contou com a presença de repre-
sentantes de órgãos do Governo municipal, estadu-
al e federal. Além de 
enviados de embai-
xadas, universidades, 
centros de pesquisas e 
empresas nacionais e 
internacionais ligadas 
ao transporte.

A iniciativa visa fa-
zer da Zona da Mata mi-
neira a primeira região 
do Brasil a desenvolver 
cadeia integrada para 
produção de diesel 
verde e bioquerosene, 
direcionada ao transporte aéreo e rodoviário pesado, 
com utilização de fração orgânica de lixo urbano e de 
óleos vegetais extraídos de espécies nativas da Mata 
Atlântica, como é o caso da palmeira “macaúba”.

O projeto chama a atenção pela importância eco-
nômica e social, ligada à sustentabilidade, ao incluir 

a agricultura familiar – com a recuperação de áreas 
de pastagens e bacias hidrográficas degradadas, por 
meio do plantio da macaúba – além das associações 
de catadores de material reciclável e a coleta de lixo 
orgânico residual, que poderá promover o aumento de 
emprego e renda para o desenvolvimento sustentável 
da Zona da Mata.

 
compromisso 

Em razão das mudanças climáticas e da preocu-
pação ambiental nas últimas décadas, os setores de 
transportes buscam medidas que contribuam para 

a redução do seu im-
pacto ecológico. Nesse 
sentido, o desenvolvi-
mento de combustí-
veis provenientes de 
biomassa é elemento 
estratégico para redu-
zir a dependência dos 
fósseis e a emissão dos 
gases que contribuem 
para o efeito estufa. 

A “Plataforma de 
Bioquerosene e Re-
nováveis da Zona da 

Mata” poderá inserir a região na bioeconomia dos 
combustíveis, visando atingir os “Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável” e das metas ambientais da 
“Contribuição Nacionalmente Determinada” (NDC) 
do Brasil, para recuperação da Mata Atlântica e con-
sequente preservação do meio ambiente.

juiz de Fora lança Plataforma
de bioquerosene e renováveis

Nova Lima terá Semana do Meio
Ambiente com vários eventos

A programação completa está disponível no site www.novalima.mg.gov.br.

PJ
F

Em comemoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, celebrado 
no dia 5 de junho, a Prefeitura 
de Nova Lima promove, até o 
dias12 de junho, a Semana do 
Meio Ambiente com uma ampla 
programação, incluindo seminário, 
oficinas, caminhadas educativas, 
apresentação musical e distribui-
ção de mudas com o objetivo de 
ampliar a conscientização sobre 
a necessidade de preservação dos 
bens e recursos naturais. 

Durante as comemorações está 
prevista a assinatura da Carta de 
Intenção da Copasa para realização 
do tratamento de esgoto à mon-
tante do Parque Municipal Rego 
dos Carrapatos. Além do Nova 
Lima Entre Trilhas, na Serra do Gan-
darela, do Seminário de Gestão 
Ambiental, que será realizado no 
Espaço Cineminha, e a instalação 
de novos pontos de coleta de óleo 
de cozinha, um dos principais po-
luidores de rios e oceanos. Toda a 
programação é gratuita e acontece 
em vários locais da cidade.

Segundo o secretário municipal 
de Meio Ambiente, Danilo Vieira, 
o poder público tem o dever de 
criar boas práticas de proteção 
ao ecossistema, além de desen-
volver iniciativas para estimular 
a conscientização da população. 
“Qualquer ação positiva tem impac-
to significativo para a preservação 
do meio ambiente, como não jogar 
lixo em local indevido, descartar 
corretamente o óleo de cozinha, 
que é um contaminante das águas e 
do solo, e consumir a água racional-
mente. O governo deve desenvolver 
ações sustentáveis que gerem bons 
hábitos”, disse.  

Atividades
No dia 10, a prefeitura promoveu 

diversas ações no Parque Nacional 
Rego dos Carrapatos, em come-
moração aos 18 anos da reserva 
ecológica, assim como em Honório 
Bicalho, de onde sairá a caminhada 
do Nova Lima Entre Trilhas, em 
direção ao Parque Nacional Serra 
do Gandarela. Ainda no domingo, 
a prefeitura e a Copasa formalizam 
a intenção de realizar o tratamento 
de esgoto à montante do Parque 
Municipal Rego dos Carrapatos. O 
Município também firmará convênio 
com o Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) visando ações conjuntas para 
regularização ambiental em áreas 
remanescentes de Mata Atlântica.

No dia 12, a programação espe-
cial se encerra com o Seminário de 
Gestão Ambiental, das 8h às 12h, no 
Espaço Cineminha, onde acontecem 
diversas palestras com especialistas 
da área. Na ocasião, o município 
assinará a carta de intenção dire-
cionada ao CBH Rio das Velhas para 
inclusão do município no Revitaliza, 
programa que financiará investi-
mentos em ações de saneamento 
em Nova Lima.

secretário municipal de meio
Ambiente, danilo Vieira
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o seu consórcio multibrasileiro

A CBF acaba de ser informada que os ti-
mes brasileiros (e mundiais) estarão sujeitos 
a severas punições por débitos em transações 
internacionais de jogadores de clubes para 
clubes e, também, em pagamento de salá-
rios a estrangeiros.

A Fifa mudou as regras para obrigar 
os times a pagarem seus débitos, criando 
punições logo na primeira instância. Entre 
as penas, uma delas é gravíssima: o clube 
pode ser rebaixado de divisão e ser impedi-
do de disputar competições internacionais. 
Resumindo: vai se tornar “ficha suja” na Fifa.

A CBF já distribuiu a circular da Fifa e 
agora não adianta fingir que se desconhece 
o assunto, como é comum no futebol. Até 
aqui, os clubes ganhavam um tempo imenso 
discutindo valores, contestando isso e aquilo, 
dando um chapéu, como se diz na gíria.

Sabemos que Atlético e Cruzeiro estão 
cientes das obrigações e reconhecem os 
débitos, mas precisam apressar entendimen-
tos, procurar credores e oferecer possíveis 
soluções.

O assunto não é novo. Em muitos mo-
mentos faltou juízo aos times, apostando 
em arrecadações futuras e pagando salários 
europeus num país ainda pobre como o 
nosso. Os advogados seguraram as contas 
aqui. Agora não dá mais. A conta chegou.

na copa do mundo 
o que vence é o amor

O cupido também acertou um casal muito famoso 

durante a Copa do Mundo de 2010, provando seu poder. 

A cantora Shakira e o zagueiro do Barcelona Gerard Piqué 

se conheceram nas gravações do clipe da música tema 

do evento naquele ano, a famosa “Waka Waka”. Hoje, o 

casal mora junto e tem dois filhos.

Nem James Rodríguez, nem 
Neymar e muito menos Müller. O 
verdadeiro artilheiro da Copa do 
Mundo de 2014 foi o cupido. É que 
ele trabalhou bastante durante as 
comemorações pelo Brasil e acer-
tou inúmeras flechas, formando 
casais e, principalmente, muitas 
histórias pra contar. O edição do 
brasil foi atrás de algumas vítimas 
do anjo casamenteiro.

Uma aposta uniu a assistente 
administrativa Patrícia Santos e o 
soldado Eduardo Vaz. “No último 
jogo do Brasil, contra a Holanda, 
eu perguntei no grupo se alguém 
iria assistir à partida e ele disse 
que sim. Aí a gente marcou de se 
encontrar lá e apostamos que se 
o Brasil ganhasse ele ganhava um 
beijo meu, se perdesse, eu ganha-
va um dele”, recorda Patrícia.

  Aposta paga e o casal não se 
desgrudou mais. “Desde o dia 12 
de julho de 2014 estamos juntos. 
Este ano vamos assistir a todos os 
jogos que conseguirmos. Sou mui-
to patriota e estou ansiosa para os 
jogos do Brasil”, afirma.

Já a história da agente de 
viagens Marília Fregona e do en-
genheiro Pablo Senosiain parece 
história de filme. Ela, brasileira. 
Ele, chileno. O casal se conheceu 
no metrô em um dia de jogo do 
Chile contra a Espanha. “Eu fazia 
muito plantão no trabalho e esse 
foi o único dia que consegui sair. 
Queria conhecer o Fifa Fun Fest. 
Quando entrei no metrô, notei 

que havia um grupo de chilenos. 
Quando chegou a hora de fazer 
a combinação de linhas, vi que 
eles estavam perdidos e ofereci 
ajuda. Acabei descobrindo que 
eles também iam para a festa”, 
conta Marília.

Como ela estava sozinha, acei-
tou a companhia do grupo. Ela e 
Pablo conversaram, viram os jogos 
e passaram a tarde juntos sem ne-
nhum clima de romance. “Porém, 
quando foi a hora de despedir, nos 
beijamos e combinamos de nos 
ver nos dias seguintes. Ele ficou 
mais uns 4 dias no Rio e foi para 
São Paulo acompanhar a seleção 
chilena”.

Marília recorda que pediu para 
que ele voltasse para o Rio depois. 
“E não é que ele voltou para me 
ver. Aí, tivemos certeza que havia 
algo mais. Ele voltou para o Chile 
e seguimos nos falando pela in-
ternet. Fui visitá-lo, ele também 
voltou ao Brasil e decidimos que 
eu me mudaria para o Chile para 
morar com ele. Nunca pensei que 
isso aconteceria”.

Eles se casaram em janeiro 
de 2016 e, quando completaram 

2 anos juntos, fizeram uma festa 
junina aqui no Brasil. “Ele conhe-
ceu a tradição e se apaixonou 
pelas comidas e pelo forró. Somos 
apaixonados por futebol. Em 2015 
teve a Copa América aqui no Chile, 
compramos o pacote e vimos todos 
os jogos da seleção chilena, que 
foi campeã. Em 2016 seguimos o 
clima com a Copa América Cente-
nário, que o Chile também levou”.

A história do casal é tão relacio-
nada a Copa do Mundo que essa 
história não teria como terminar 
diferente: “Estou grávida de 7 
meses e meio e o neném deve 
nascer no dia da final da Copa da 
Rússia. Não foi planejado, inclusi-
ve, iríamos para a Rússia, mas com 
a gravidez e a desclassificação do 
Chile, mudamos de planos”.

Ela acrescenta que está con-
fiante no hexa brasileiro. “Acho que 
o Tite está fazendo um bom traba-
lho e os jogadores estão bem foca-
dos. Estou feliz porque conseguirei 
ver todos os jogos pela TV, pois já 
estarei de licença-maternidade. E 
espero que o neném não nasça na 
hora da final para que eu consiga 
ver o jogo no hospital (risos)”.

Faça 
sua 

história

S e p a r a m o s 
alguns bares que 
irão transmitir os 
jogos para, quem 
sabe,  un i rmos 
alguns casais e, 
de quebra, torcer 
pelo hexa.

bar e restaurante Puleiro

Av. Francisco Sá, 76 – Gutierrez – Belo Horizonte

confraria celeste

Rua Marilia de Dirceu, 94 – Lourdes – Belo Horizonte

devotos sport bat

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102 – Vila da Serra – Nova Lima

silvinho’s bar

Av. João de Deus Costa, 344 – Centro – Contagem

bar caminho da roça

R. Espírito Santo, 738 – Centro – Juiz de Fora

casal se conheceu na copa e agora vai ter um bebê que também nasce na copa
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A conta chegou...
Atlético e Cruzeiro precisam apressar entendimentos,

procurar credores e oferecer possíveis soluções

Mudando de assunto:

Ainda dá tempo...
No dia 16 de setembro, Cruzeiro e Atlético vol-

tam a se encontrar, desta vez no Mineirão, pela 25ª 
rodada do Campeonato Brasileiro. É o 5º e último 
jogo entre os dois gigantes em 2018.

Foram 4 jogos, com 2 vitórias para cada lado. 
Para ser sincero, os jogos estiveram abaixo da 
história, tanto em público como na parte técnica.

Para começar, o clássico não merece ser joga-
do domingo de manhã ou sábado à tarde. O dia 
sagrado sempre será o domingo.

Mas o assunto principal que merece ser discu-
tido é a fogueira de vaidades que chega sempre a 
cada confronto. Os dirigentes, que não entram em 
campo, disputam lugar na mídia levantando assun-
tos altamente idiotas, pegando fatos corriqueiros e 
querendo que estádio de futebol seja monastério.

É preciso dar um basta. A torcida precisa parar 
com esse papo bobo nas redes sociais de “Marias” 
e “Frangas” e ficar lembrando os 9x2 e os 6x1 como 
se isso fosse uma grande descoberta.

Respeitem a história de 87 anos de grandes 
confrontos. Considerem que Cruzeiro e Atlético es-
tão no topo do futebol brasileiro e são respeitados 
em todos os estádios onde jogam.

O amistoso da seleção com a Áustria neste domin-
go (10), o segundo do Brasil antes da estreia na Copa, 
terá levado Tite a concluir suas avaliações sobre a equi-
pe que jogará contra a Suíça no dia 17. Ele ainda poderá 
fazer alguns ajustes nos treinos já na Rússia, mas não 
grandes mudanças. Em vez de jogos de compadre com 
seleções fracas, como era costume nas Copas anterio-
res, o técnico quis testar os possíveis titulares, contra 
a marcação croata e depois contra o entusiasmo da 
Áustria que, recentemente, derrotou a Alemanha por 
2 a 1. Esses testes poderão ter ajudado muito.  

Contra a Croácia, a seleção brasileira não empol-
gou a torcida, até porque os jogadores se preservaram 
com medo de lesões que pudessem deixar alguém 
fora na primeira partida. Mas o único lance realmente 
brilhante, o gol de Neymar em jogada individual, já 
apontou que o atacante deverá fazer mesmo a dife-
rença do Brasil na Rússia, como esperam Tite, a torcida 
e a imprensa. Neymar está no auge da carreira e, se 
não houver contratempo (outra lesão ou expulsão), 
vai desequilibrar as partidas em nosso favor. Por sua 
vez, Firmino, com o seu gol, também mostrou contra 
a Croácia ótima presença na área e, em melhor fase 
do que Gabriel de Jesus, portanto, pode ganhar a 

posição de titular, independentemente do amistoso 
com os austríacos. 

Técnico que valoriza tanto os craques quanto a equi-
pe, Tite se preocupa mais em consolidar bem o conjunto 
da seleção. Afinal, caso se classifique em primeiro lugar 
no Grupo E, como é habitual, o Brasil poderá pegar a 
Alemanha logo no primeiro jogo eliminatório, se ela 
ficar em 2º lugar no seu grupo. A atual campeã está um 
passo à frente do Brasil em termos coletivos. O técnico 
Joachim Löw comanda a sua seleção desde 2008 e, há 
tempos, mantém um padrão tático inalterado, mes-
mo com mudança de algumas peças. Então, o Brasil 
precisará também otimizar o conjunto para aproveitar 
bem a vantagem diferencial de seus craques, como 
Neymar e Marcelo.  

A mesma soma de craques e equipe acontecerá 
também com outras seleções que devem ser destaques 
e aspirar ao título, como a França e nossos vizinhos 
Argentina e Uruguai. Este último contará com o ataque 
poderoso, de dois artilheiros: Luíz Suarez, do Barcelona, 
e Cavani, do PSG. Já a Argentina conta com Messi. Tal 
como Neymar pelo Brasil e Cristiano Ronaldo por Portu-
gal. Messi também tem o potencial para desequilibrar 
qualquer jogo a qualquer instante.

coluna da copa


