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cOmérciO AQuecidO
Os comerciantes estão positivos para o segundo semestre de 2018. Prova disso é que, de acordo com a pesquisa Expectativa de Vendas, comandada 

pela Fecomércio MG, 67,3% dos varejistas estão confiantes de que irão faturar mais. Isso se deve, principalmente, ao fato de que nesse fim de ano 
há muitas datas comemorativas, como o Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, além de campanhas como a Black Friday. ecOnOmiA – PáGinA 4

POlÍticA – PáGinA 3

OPiniãO – PáGinA 2

GerAl – PáGinA 8

ecOnOmiA – PáGinA 5

sAÚde e VidA – PáGinA 7

Mais “veneno” 
no prato

Caso seja aprovado, o Projeto de Lei que 
tramita no Congresso Nacional facilitará a 
venda e utilização de mais agrotóxicos na 
produção de alimentos no país. A pesquisa-
dora da ESP-MG Ana Flávia Quintão alerta 
que a situação da saúde dos brasileiros 
pode piorar.

Julho Verde: luta contra o 
câncer de cabeça e pescoço

O câncer de cabeça e pescoço representa 25% 
dos tumores malignos. A doença está bastante rela-
cionada ao estilo de vida, pois, 90% dos casos tem 
ligação com o uso do cigarro. Além disso, julho é o 
mês escolhido para falar sobre o tema.

O segmento de 
alimentos saudá-
veis espera cres-
cer uma média de 
4,3% ao ano até 
2021. De acordo 
com um estudo da 
agência Euromoni-
tor International, o 
setor avançou cerca 
de 12,3% no ano 
passado.

FestiVAl inVernO está de VOltA A mAcAcOs
Depois de 10 anos, o Festival Inverno em Macacos está de volta. O evento contará com 13 restaurantes e 

bistrôs da região, com opções de baixa à alta gastronomia.

A primeira pes-
quisa de intenção 
de votos para gover-
nador confirmou o 
que já se cogitava: 
o ex-prefeito de Belo 
Horizonte Marcio La-
cerda (PSB) aparece 
como 3° colocado 
na disputa. Segundo 
sondagem do Insti-
tuto Doxa, ele tem 
avaliação positiva de 
9% dos pesquisados.

lacerda comemora 3ª posição 
na disputa ao Governo de minas

O ex-prefeito da capital tem baixa rejeição
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GerAl – PáGinA 9

Cuidado, as crianças podem ser vítimas de um relacionamento 
mal resolvido dos pais. Os responsáveis podem usá-las para atingir o 
parceiro, mas a prática, chamada de alienação parental, pode trazer 
consequências para o desenvolvimento dos pequenos.

Alienação parental pode atrapalhar
relação da criança com os pais

esPOrte – PáGinA 12

ZuMBA: 
dAnÇA tOmA cOntA dAs AcAdemiAs
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“Quem paga a conta é o sus”, diz
pesquisadora sobre “Pl do Veneno”

Adormecido por anos, o Projeto de Lei (PL) de nº 6299 
apresentado em 2002 pelo então senador Blairo 
Maggi (PP), hoje ministro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do governo interino temer, voltou a tramitar 
de modo acelerado neste ano. Conhecida como a “Lei do 
Veneno”, o projeto tem relatoria do deputado Luiz Nishimori 
(Pr-Pr) que, inclusive, já foi proprietário de duas empresas 
que vendiam agrotóxicos no interior do Paraná (Pr) e prevê, 
entre outros pontos, que os agrotóxicos possam ser liberados 
pelo Ministério da Agricultura mesmo se órgãos reguladores, 
como Ibama e Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) não tiverem concluído suas análises. Se aprovado, 
o termo “agrotóxico” será substituído pela expressão “pro-
duto fitossanitário e produtos de controle ambiental”, o que 
de acordo com a Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência, não tem nenhuma justificativa científica plausível.

O edição do Brasil conversou com Ana Flávia Quintão 
Fonseca, bióloga, docente e pesquisadora da Escola de Saúde 
Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) há 11 anos, nas 
temáticas saúde e ambiente e saúde coletiva, sobre como o 
PL afeta diretamente o prato e a saúde da população.

O que

diz o Pl

Pl preocupa entidades
Entidades como a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), Fiocruz, INCA, Ministério 
Público Federal, Ministério Público do trabalho, Defen-
soria Pública da união, Conselho Nacional de Saúde, 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Ministério da 
Saúde, Ministério do Meio Ambiente, ANVISA e Asso-
ciação Brasileira de Agroecologia (ABA) apresentaram 
análises técnico-científicas em que se manifestaram 
pela rejeição do PL. Os pareceres alertam a sociedade 
brasileira para os efeitos potencialmente catastróficos 
deste projeto para a saúde pública. Segundo as enti-
dades, a literatura científica nacional e internacional 
aponta que, dentre os efeitos sobre a saúde humana 
associados à exposição aos agrotóxicos, os mais preo-
cupantes são as intoxicações crônicas, caracterizadas 
por infertilidade, impotência, abortos, malformações, 
neurotoxicidade, manifestada por meio de distúrbios 
cognitivos e comportamentais, e quadros de neuropa-
tia e desregulação hormonal.

O que o Pl significa para saúde pública?
um grande retrocesso, pois flexibiliza ainda mais a 

regulamentação dos agrotóxicos com relação a registros 
de novas substâncias, produção, uso e comercialização 
dos agrotóxicos no país, aumentando a contaminação 
de alimentos, águas, solos e ar. Esse possível aumento da 
utilização de agrotóxicos tem o potencial de gerar ainda 
mais graves danos à saúde humana. Como não existe uma 
separação entre o ambiente e saúde, não é possível imagi-
nar que jogar mais agrotóxicos nas lavouras não causaria 
maiores impactos sobre a saúde coletiva, das populações 
do campo e da cidade.  

A proposta visa a mudança do termo 
“agrotóxico” para “defensivo fitossani-
tário”. como esses produtos agem nos 
alimentos? e com base nisso, qual o termo 
mais apropriado para indicar suas reais 
funções?

Essas substâncias atuam, basicamente, matando as 
plantas consideradas “daninhas”, além de matar também 
insetos e fungos que crescem nas lavouras de monocultura. 
Existem também substâncias que atuam como dessecantes 
para acelerar e facilitar a colheita de alguns cultivos, como a 
soja, por exemplo. Assim, elas contaminam, invariavelmente, 
os cultivos onde são pulverizadas. Importante ressaltar que 
monoculturas não são práticas com as quais a natureza 
está adaptada. O problema das chamadas “pragas” tem 
muita relação com o desequilíbrio causado pelo plantio de 
monoculturas. Cultivos diversificados e controle natural de 
plantas indesejadas, insetos e fungos são altamente reco-
mendados na prática agrícola. O nome adequado é o que 
vem sendo utilizado até hoje, agrotóxicos, pois, é isso que 
essas substâncias são. 

crescemos ouvindo que para “ficar forte 
é preciso comer verdura”, mas com o uso 
de tantos pesticidas, inseticidas e outros 
produtos na produção de alimentos, esse 
conselho ainda é válido?

Precisamos continuar nos alimentando de frutas, legu-
mes, hortaliças e verduras e exigir que os governos mudem 
a realidade de nosso país, incentivando e investindo na 
produção agroecológica e orgânica. Não é para parar de 
comer verduras e legumes in natura de maneira alguma. 
Substituir esses alimentos por produtos industrializados 
não significa que estaríamos nos alimentando melhor, pois 
alimentos industrializados são produzidos com alimentos con-
taminados também por agrotóxicos, como o milho, o trigo e a 
soja, além de possuírem conservadores.

Quais os efeitos para a saúde da popula-
ção que se alimenta com esses alimentos 
cultivados com agrotóxicos? 

Os efeitos a curto prazo são as intoxicações agudas, que ocor-
rem mais com quem cultiva e lida diretamente com os agrotóxicos. 
Os estudos epidemiológicos de intoxicações agudas e crônicas 
têm muitas limitações. São realizados em animais de laboratório 
e, a partir de uma extrapolação matemática, os resultados são 
adaptados à nossa saúde. Nesses estudos são realizados testes, 
normalmente, por uma única via de ingestão, oral ou dérmica. 
Mas sabemos que os agrotóxicos contaminam também pelas vias 
respiratórias e mais de uma via, ao mesmo tempo. Não temos 
estudos seguros sobre os efeitos dessas substâncias em nossa saú-
de e na saúde ecossistêmica, porque apesar de serem estudadas 
individualmente nos laboratórios, o que ocorre na vida real é que 
ingerimos uma mistura delas, a partir da nossa dieta. 

Quais as implicações para saúde do traba-
lhador do campo em contato direto com 
esses produtos?

Depende do produto. Os efeitos negativos mais comuns 
à saúde são: cânceres, más-formações congênitas, distúrbios 
endócrinos, neurológicos e mentais.

Quando os interesses da economia confli-
tam com os da saúde pública, frequente-
mente, a saúde perde. como mudar esse 
cenário?

Vejo ações como a da Campanha Permanente Contra os Agro-
tóxicos e Pela Vida como importantes ferramentas de mobilização. A 
petição contra o PL do Veneno está ganhando visibilidade por meio 
desse canal de comunicação. Além disso, penso que o setor saúde 
deve estar preparado para essa discussão, que ainda se restringe 
muito à Vigilância Sanitária. Entretanto, a intoxicação por agrotóxi-
cos impacta todos os setores da saúde, da Atenção Básica à Atenção 
Hospitalar. É um tema que precisa ser amplamente debatido nas 
instituições de saúde pública e é o que estamos buscando fazer na 
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Importante 
ressaltar que, apesar da isenção de ICMS e PIS/COFINS sobre os 
agrotóxicos no Brasil, os gastos com os tratamentos de saúde 
ocasionados pelas intoxicações agudas e crônicas são normalmente 
custeados pelo Sistema Único de Saúde (SuS). 

Hoje, o agronegócio é vendido como 
o único meio possível de se produzir 
alimentos em grande escala. isso é ver-
dade? 

Jean Ziegler, relator especial da Organização das Nações 
unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) entre os anos 
2000 e 2008, afirma que, atualmente, no mundo “são produzi-
dos alimentos suficientes para dar de comer para até 12 bilhões 

de pessoas”. Nosso planeta é habitado por 7 bilhões e todo 
dia é descartada 1,3 bilhão de tonelada de comida, em escala 
mundial, um terço do total que se produz, de acordo com outro 
estudo da FAO. Segundo esses dados, comida não falta. Ziegler 
diz ainda: “As causas da fome são provocadas pelo homem. 
trata-se de um problema de acesso, não de superpopulação”, 
ou seja, é uma questão de falta de democracia na produção e 
acesso aos alimentos. Segundo o artigo, uma outra forma de 
produção é possível. Olivier de Schutter, relator especial das 
Nações unidas para o direito à alimentação, entre os anos 2008 
e 2014, dizia em seu relatório “A agroecologia e o direito à ali-
mentação”, apresentado em março de 2011, que “os pequenos 
agricultores poderiam duplicar a produção de alimentos em 
uma década, caso utilizassem métodos produtivos ecológicos”. 
Acrescenta ainda que “faz-se imperioso adotar a agroecologia 
para colocar fim à crise alimentar e ajudar a enfrentar os desa-
fios relacionados com a pobreza e a mudança climática”. Para 
Schutter, a agricultura camponesa e ecológica é mais produtiva 
e eficiente e garante melhor a segurança alimentar das pessoas 
do que a agricultura industrial.

Onde encontrar esses produtos?
Existem em Belo Horizonte algumas feiras de comercializa-

ção de alimentos agroecológicos e orgânicos, como o exemplo 
da Feira terra Viva, além das Comunidades que Sustentam a 
Agricultura. uma das maneiras mais potentes de mudar esse ce-
nário é investir na produção agroecológica, por meio da compra 
e consumo desses alimentos, além das lutas no âmbito jurídico, 
legislativo, elaboração e implementação de políticas públicas 
voltadas para a qualidade de vida humana e dos outros seres 
que habitam esse planeta.

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Ana Flávia Quintão Fonseca, 
bióloga e pesquisadora da esP-mG
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mundo do agronegócio
Como diz o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 

de Minas Gerais (Faemg), roberto Simões, nos últimos anos, o segmento de 
produção dos meios rurais vem ajudando a sustentar a economia mineira. 
Isso tem ocorrido mesmo se considerado o quadro desanimador advindo da 
área industrial e, sobretudo, a propalada pré-recessão econômica nacional. 
Ano a ano, o agronegócio tem crescido em média 6% a 7%, contribuindo com 
o equilíbrio e manutenção estável do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.

No painel nacional de saldo positivo advindo da área, destaca-se transações 
comerciais envolvendo o mundo dos cavalos, como negócios relacionados a 
venda, compra e cria dos equinos. Os dados disponibilizados pelo presidente 
da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABC-
CMM), Daniel Borja, informam que o segmento é maior do que se imagina. 
Ele explica que esse mercado é muito amplo e que quem não o conhece não 
tem noção de sua relevância para a economia em geral. Especificamente, para 
este ano, Borja afirma que é previsto um resultado positivo. 

Ainda de acordo com presidente, Minas tem uma presença significativa 
na área, ressaltando, por exemplo, a realização da 37ª Exposição Nacional do 
Cavalo Mangalarga Marchador, no Expominas, maior evento da América Latina. 

Essas transações estão inseridas dentro do agronegócio e, em 2018, a expec-
tativa é gerar uma média de r$ 16,5 bilhões em negócios diretos e indiretos. Os 
envolvidos nessa cadeia produtiva demonstram otimismo, a ponto de divulgar 
dados importantes como: mais de 3,2 milhões de empregos são gerados pelo 
setor, isso é seis vezes mais do que emprega a área automobilística.

Enquanto o nosso parque industrial tem um desempenho oscilante em 
torno de 1% ao ano, o movimento relacionado aos cavalos nutre expectativa de 
engordar cerca de 10% em número de negócios e expansão, mantendo a nossa 
classificação como o 3º maior rebanho do mundo. Entretanto, nossas terras 
são férteis e não acolhem os hectares apenas da criação de animais. temos 
outras alternativas, com destaque para as safras de café, leite, rebanho bovino 
e, agora, o nosso exponencial crescimento de grãos, especialmente da soja.

 A riqueza do nosso solo se estende também à produção mineral. Nos 
credenciam como um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, 
além de outros metais nobres. É importante fazer esses registros para reafirmar 
perante os demais estados a importância de Minas Gerais no cenário nacional. 

Não é possível que continuem querendo minimizar a nossa grandeza junto 
aos demais membros confederados. Isso é discurso de demagogos, especial-
mente de empresários ávidos em abocanhar grandes projetos só para São 
Paulo. Chega de pedantismo!

É bonito e justificável o grande orgulho 
do brasileiro por ter um país de proporções 
territoriais expressivas; pelas enormes riquezas 
e belezas naturais ainda pouco exploradas. Por 
ter, apesar de sofrida, uma enorme biodiversi-
dade. Por ser “dono” da maior floresta natural 
do planeta; por ter clima tropical confortável 
na maior parte do país e na maior parte do 
ano; por não ser vítima de grandes catástrofes 
naturais, como ocorrem em grande parte do 
planeta. Pela riqueza cultural e reconhecida 
criatividade. São muitas as características po-
sitivas que são só nossas, que nos orgulham. 
Mas, infelizmente, esse orgulho, esse ufanismo, 
tem estado extremamente abalados pelos 
sequentes escândalos de toda natureza nesses 
últimos tempos, com efeitos internos incomen-
suráveis e, vergonhosamente, com enorme 
prejuízo de imagem em todo o mundo.  

O brasileiro que saia do país ostentando 
aquela camisa verde e amarela, hoje prefere 
se camuflar nas multidões mundo afora. 

temos observado de mãos atadas que 
a prometida geração de empregos atingirá 
apenas 20% da meta, se tanto. Assistimos, 
também, a insegurança jurídica gerada pela 
briga de egos dos magistrados, dos procurado-
res e promotores, a impunidade de criminosos 
dentro do sistema judiciário e o descaminho de 
grande parte da classe política. O que vemos é 
o oco do sistema. 

Assistimos o vertiginoso crescimento da 
desigualdade social atingindo níveis insuportá-
veis. Enquanto banqueiros acumulam recordes 
de lucros às custas de juros impagáveis – os 
mais caros do planeta - o cidadão comum vê 

seu nome perder crédito por não suportar esses 
mesmos juros. Vemos a entrega das nossas 
riquezas e de nosso subsolo de forma escusa. 
Privatizações que revelam negociatas absurdas 
e, extremamente, danosas ao país. tudo isso 
acontece, ainda que 70% da população seja 
contra essas medidas, contra tudo e todos 
que estão aí. 

Esse brasileiro que saia do país ostentando 
orgulhoso a camisa verde e amarela, hoje está 
cheio de desilusões, vendo a cada dia, seu en-
torno apodrecendo, assistindo seu otimismo se 
esvair e, para aprofundar esse buraco, aquela 
enorme paixão pelo futebol, igualmente tem 
se transformado em enorme desilusão. 

O futebol, sendo uma manifestação cul-
tural, como defendem alguns especialistas, 
refletia o que o brasileiro tem de melhor: sua 
criatividade, sua alegria e dedicação. Essas 
marcas levaram nosso país a conquistar cinco 
Copas do Mundo, ser pentacampeão, um feito 
até agora exclusivo. Feito que nos fazia levantar 
a cabeça e sentirmos orgulho do nosso futebol, 
orgulho de nós mesmos. 

Após os anos 50 e 60, com a globalização 
do esporte, o futebol brasileiro também foi 
ganhando notoriedade na mídia nacional e 
internacional e, nos anos 80, o Brasil começou 
a exportar em grande escala jogadores para 
times europeus, o que aumentou ainda mais 
nosso orgulho por sermos esse grande celeiro 
de craques para o mundo.

Hoje, a realidade política, somada à 
realidade do nosso futebol remete o brasileiro 
a um vazio de projetos, esperança e sonhos. 
Nesta Copa da rússia vimos o brasileiro buscar 

seu último suspiro de esperança e orgulho 
e apostar no sucesso da seleção brasileira. 
Vimos a tentativa desesperada da grande 
mídia em construir novos ídolos, novos mitos. 
tentaram tite. tentaram escandalosamente 
Neymar. tentaram tudo. Era muita coisa em 
jogo. Era a esperança de 200 milhões. Era a 
esperança de sermos competentes, sermos 
vitoriosos, sermos campeões. Sermos hexa. 
tínhamos que ser modelo para o mundo e 
não a vergonha do mundo.  Mas, também aí 
o brasileiro foi frustrado e desiludido. Depois 
do catastrófico 7 a 1, nós precisávamos muito 
voltar a ter orgulho de nós mesmos. O sucesso 
do nosso time seria o sucesso dessa nação de 
cabeça baixa. Mas, o que resultou de todo esse 
desejo, de toda essa torcida foi uma enorme 
frustração. O mesmo sentimento em relação 
aos poderosos que, sem nenhuma cerimônia, 
despejam em nossas gargantas tudo que 
podem produzir de pior. 

E assim, frustrado com tudo e com todos, 
esse povo brasileiro terá de encarar, dentro 
de 3 meses, a eleição de um presidente da 
república, de um governador de Estado, dois 
senadores e deputados federais e estaduais. 
Essa massa sofrida, desiludida e descrente, sem 
vitórias, sem “tites”, sem “Neymares”, sem 
locutores barulhentos e mentirosos “vendendo 
felicidade”, sem acreditar em nada, terá a sua 
vez, terá seu verdadeiro momento de poder. 
Quem torceu e perdeu, quem luta e não ascen-
de, quem grita e não é ouvido, quem acreditou 
e se ferrou, poderá agora mudar o rumo dessa 
história. Este sim, é o grande momento. Vota 
Brasil. Muda Brasil.

Brasil campeão
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V I G Í L I A S

da redação

Aécio: a bola da vez
Em Brasília, os comentários de jornalistas são no sentido de que 

a presidente do Supremo tribunal Federal (StF), ministra cármen 
lúcia, está cada vez mais determinada em fazer andar os processos 
de denúncias contra o senador Aécio neves (PSDB). Ou seja, o tucano 
pode estar vivendo o seu pior inferno astral, pois responde a vários 
questionamentos, inclusive na primeira instância por conta de pos-
síveis desmandos na época da construção da Cidade Administrativa. 

   

Ans a favor dos ricos
A advogada luiza nagib eluf aplaudiu a decisão da presidente 

do StF de cancelar os aumentos abusivos anunciados pelos planos 
de saúde. Ela acrescentou: “Parece que a Agência Nacional de Saúde 
(ANS) existe para proteger os planos ao invés de cuidar dos interesses 
das pessoas associadas. um horror”.

marqueteiro em ação
Embora ele próprio tenha propalado a intenção de ficar fora do 

esquema de marketing das campanhas eleitorais, consta nos bastido-
res que o publicitário Paulo Vasconcelos já está atuando no projeto 
político do emedebista Henrique meirelles, ainda pré-candidato à 
presidência. uma aposta arriscada de ambos.

caixa e BB
Professor de economia da uFMG e presidente do Banco de 

Desenvolvimento de Minas (BDMG), o economista marco Aurélio 
crocco advertiu: “Se um dia, a Caixa Econômica Federal e o Banco 
do Brasil forem privatizados, os bancos particulares acabariam de vez 
com as linhas de créditos que atendem demandas importantes, como 
financiamento de casa própria e créditos agrícolas com prazo longos 
e juros módicos. Seria um desastre completo”. Cruz credo, gente!

Galo silencioso 
Quem estava acostumado a ver os ex-presidentes do Galo fa-

larem a respeito de planos no clube, está estranhando a completa 
apatia do novo presidente do Atlético Mineiro, o advogado sérgio 
sette câmara. 

BH, Betim e contagem
Depois de um ano e meio distante, parece que estamos vivendo 

um período mais diplomático entre Alexandre Kalil (PHS), de BH, 
Alex de Freitas (PSDB), de Contagem e Vittorio medioli (Podemos), 
de Betim. A população da Grande Belo Horizonte agradece. 

lei da internet
Embora não seja especialista no assunto, o cientista político e 

economista ricardo sennes considerou que as leis que regulamen-
tam o uso da internet são boas. Entretanto, para ele, ainda falta que 
elas sejam respeitadas pelos usuários. Eu, hein!?

mais arrocho
“Devido ao descontrole do governo federal, que gasta cada vez 

mais, sem ter de onde buscar recursos, o déficit das contas oficiais 
aumenta e gera uma dívida impagável. O resultado disso é que em 
2019, qualquer presidente da república que for eleito, dificilmente 
terá condições de colocar a economia no eixo. Ou seja, teremos um 
ano recheado de problemas”. Opinião do comentarista econômico 
João Borges. Santo Deus!

defesa de lula
Especialistas do direito comentam sobre a delicada situação 

dos advogados do ex-presidente lula (Pt), que encontram muita 
dificuldade em fazer uma defesa técnica. Em geral, eles são atrope-
lados pelos políticos do Pt e amigos pessoais do ex-presidente, os 
deixando em saída justa.

sapo de fora
Nos meandros da comunicação mineira, o assunto do momento 

é a decisão do pré-candidato a governador rodrigo Pacheco (DEM) 
em aceitar a contratação de um marqueteiro do rio para fazer sua 
campanha eleitoral. Isso ainda var dar xabú.

deputados desconhecidos
É incrível, mas pura verdade: um terço dos parlamentares são 

desconhecidos do grande povo de Minas Gerais. Ou seja, está fal-
tando comunicação.  

candidato a candidato
Nos municípios do Vale do Jequitinhonha, onde percorre à procu-

ra de votos para sua reeleição, o deputado Fabio ramalho (MDB), o 
popular Fabinho liderança, faz um apelo: “Preciso ser bem votado 
para poder me credenciar a ser candidato à Presidência da Câmara”. 
um projeto arrojado, não é mesmo gente?! 

condenando a justiça
A respeito de recentes decisões, nas quais membros da primeira 

instância do judiciário estão deixando de atender as determinações 
superiores, o presidente da OAB de São Paulo, marcos da costa, 
observou: “Esse assunto é grave e ainda pode trazer consequências 
imprevisíveis”, atacou.

Filosofia pura
Veja a frase do filósofo mario sergio cortella: “Quem disser 

que é perfeccionista, pode estar se enganando sobre a sua própria 
personalidade”.

resolução interna
Ao assistir, recentemente, mais um embate sobre divergências 

entre membros do judiciário brasileiro, o ex-presidente do StF, Fran-
cisco rezek comentou: “Bem, acho que está na hora de buscar o 
bom senso e reinstaurar a harmonia no âmbito do poder judiciário 
para evitar que a sociedade fique prejudicada. Precisamos acabar 
com essas intrigas, mexericos e coisa mais”, aconselhou.

tércio Amaral

lacerda se fortalece como
3ª via na disputa de 2018

A semana terminou sem que 
houvesse definição a respeito 
do projeto de Marcio Lacerda 
(PSB) em relação às eleições. No 
entanto, amigos informam que, 

em momento algum, ele deixou de ser concor-
rente ao Palácio da Liberdade e que as notícias 
relacionadas a outros projetos foram plantadas 
por seus adversários políticos.

Para além desse fato, os lacerdistas co-
memoraram a pesquisa encomendada pelo 
PDt, do Instituto Doxa que o apontou como 

3º colocado, com 9% da preferência dos 
eleitores. Lacerda fica atrás apenas de Anto-
nio Anastasia (PSDB), com 15% e Fernando 
Pimentel com 12%. 

Segundo afirmam pessoas ligadas aos me-
andros da política, entre os três, o ex-prefeito 
da capital é o que menos tem rejeição e seu 
potencial de crescimento é enorme. Fora isso, 
ele não é tão conhecido em todas as regiões 
do estado e isso, na reta final, gera uma opor-
tunidade de apoio dos eleitores, além de seus 
projetos e propostas.

No momento, Lacerda se fortalece como 
uma opção na denominada terceira via nas 
eleições majoritárias de Minas Gerais.

Preferência no senado

No que diz respeito à disputa pelo Senado, 
o cenário mineiro é estranho: os dois primeiros 
colocados na pesquisa do Instituto Doxa, Dilma 
rousseff (Pt) e Aécio Neves (PSDB), não definiram 
sobre suas respectivas candidaturas, pelo menos 
publicamente. Pela sondagem, Dilma lidera com 
24%, seguida de Aécio, com 15%.

No Palácio da Liberdade já se observa uma 
aliança entre o governador Fernando Pimentel 
com o MDB. Neste caso, o grupo palaciano poder 
abrir mão da ex-presidente Dilma à Casa Alta do 
Congresso, mesmo porque, contra ela ainda existe 
a possibilidade de uma contestação na Justiça 
Eleitoral, já que a petista foi cassada do cargo de 
presidente da república e, segundo adversários, 
está inelegível. 

Neste intervalo, volta-se a cogitar o nome do 
presidente da Assembleia, Adalclever Lopes (MDB) 
para a disputa no Senado, a partir da reedição da 
aliança Pt/MDB. Mas, como tudo não passa de 
especulação, ele foi visto, semana passada, pedindo 
votos às lideranças municipais com o intuito de se 
reeleger como deputado estadual. 

Entrentanto, confusa mesma é a situação de 
Aécio Neves. Ele, segundo a sondagem, é detentor 
de 15% da preferência dos pesquisados, porém, nos 
bastidores, a coordenação da campanha de Anasta-
sia não quer ouvir falar sobre essa possibilidade de 
dividir palanque com seu ex-padrinho Aécio. “toda 
vez que se fala no nome de Aécio para o Senado, a 
popularidade de Anastasia cai alguns pontos”. Alias, 
já existem pessoas afirmando, nos bastidores, que 
caso Aécio decida pela recandidatura, tudo leva a 
crer que Anastasia abandone a disputa. 

Em resumo, se Pimentel está desgastado politi-
camente, o senador tucano está detonado, especial-
mente pelo eleitorado jovem. Detalhe interessante: 
o denominado grupo aecista, por enquanto, não 
se manifesta sobre o assunto, mas também não 
desmente as manifestações relacionadas a sua 
possível participação nas eleições.

resultado da última pesquisa trouxe euforia ao candidato
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Prefeitos da rMBH se encontram 
com os pré-candidatos ao governo

A Associação dos Municípios da região 
Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), em 
parceria com a Associação dos Municípios Mine-
radores de Minas Gerais (AMIG), promoveu um 
encontro entre os prefeitos da região Metropo-
litana de Belo Horizonte (rMBH) e das cidades 
mineradoras com os sete pré-candidatos ao 
Governo de Minas Gerais. 

O momento aconteceu no auditório JK, da 
Prefeitura de Belo Horizonte. O anfitrião da Casa, 
Alexandre Kalil (PHS), afirmou que a prefeitura 
tem o dever de abrir as portas sempre que 
solicitada. “Em vista de outros municípios, Belo 
Horizonte é uma cidade que sofre pouco com os 
problemas do estado. Então temos que ajudar”.

Kalil acrescenta que o que todos querem do 
Governo de Minas é a verdade, nada além disso. “A 
população mineira está pronta. O candidato tem 
que falar o quão duro será reajustar as contas do 
estado. Sabemos que qualquer coisa diferente da 
verdade não será cumprida”.

Para o prefeito de Nova Lima e presidente da 
Granbel, Vitor Penido (DEM), o encontro foi uma 
oportunidade para os prefeitos conhecerem as 
propostas dos candidatos, além de mostrar a 
realidade mineira. “Minas Gerais está falida. 

Com repasses e pagamentos atrasados. Esse 
momento foi oportuno para que os concorren-
tes tomem conhecimento do que está por vir”.

Ele avalia que o evento foi importante 
para a decisão de voto dos próprios prefei-
tos. “Cada um pode fazer sua avaliação e, 
a partir de agora, escolher quem a cons-
ciência mandar. Hoje não se faz política 
com compra de cabos eleitorais, isso ficou 
para trás”.

Para ele, a situação de Minas reflete a 
do país inteiro. “todos queremos encontrar 
um candidato que nos dê certeza de que terá 
condições de tomar medidas, mesmo que an-
tipáticas, para solucionar as coisas”.

Atenção aos municípios
Estando a frente da associação que re-

úne inúmeros prefeitos, Penido considera 
que todos os candidatos apresentaram bem 
suas propostas. “trouxeram ideias com 
transparência, sem prometer nada a não 
ser trabalho em prol do desenvolvimento do 
nosso estado”.

A prioridade aos municípios é uma expecta-
tiva. “tudo acontece nas cidades. Qualquer que 
seja o governador, ele deve pensar em ações 
para dar condições às prefeituras de caminhar, 
seja em relação a segurança, saneamento 
básico, sistema viário e não só para pagar o 
funcionalismo público”.

Para Penido, momento é importante para
que os prefeitos decidam em quem votar
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itabirito lança semana de 
desenvolvimento econômico

Os preparativos para a 14ª 
Semana de Desenvolvimento 
Econômico de Itabirito já estão a 
todo vapor. No dia 11 de julho, foi 
realizado o lançamento oficial no 
Salão dos Ferroviários, na Praça 
da Estação. O evento contou com 
a participação de empresários, 
representantes das entidades 
empresariais locais e autoridades 
do município. Na oportunidade, fo-
ram entregues os certificados para 
os participantes do ano passado.

Durante o lançamento, foram 
apresentadas as novidades da 
semana deste ano, que terá como 
tema Desenvolvimento Econômico 
e Agricultura: Diversificar com Sus-
tentabilidade. Além da ampliação 
do número de estandes, que pas-
sará para 139, o evento também 
abrigará a I Feira de Produção 

rural, que tem como objetivo di-
vulgar o trabalho dos produtores 
rurais da cidade.

De acordo com o prefeito Alex 
Salvador (PSB), presente no even-
to, a Semana é mais uma ação 
que visa o aquecimento do co-
mércio local. “Por meio da feira, o 
empresário consegue fazer novos 
negócios, ter acesso a diversos 

cursos e capacitações e pode obter 
melhores resultados”, ressaltou.

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Antônio Avelar, 
falou sobre a realização da Feira 
de Produção. “Os produtores 
rurais desempenham um impor-
tante trabalho no crescimento e 
desenvolvimento da cidade, por 
isso é fundamental mostrar o que 

é produzido, proporcionando o 
crescimento da atividade e favore-
cendo a diversificação econômica 
do município”, disse.

O proprietário da Academia 
Sport Defense, Douglas rosendo, 
participou do lançamento para 
reservar seu estande. Ele vai parti-
cipar da Feira pelo quarto ano. “A 
feira proporciona uma visibilidade 
muito boa, além do contato com 
outros empreendedores da cidade. 
A cada ano, temos resultados me-
lhores. Era resistente a participar 
do evento, mas vi que vale muito 
a pena”, afirmou.

A Semana de Desenvolvimen-
to Econômico acontece entre os 
dias 28 e 31 de agosto, no galpão 
da antiga Delphi. A venda para 
os expositores interessados já 
começou.

Alex salvador: “Por meio da feira, o empresário consegue fazer novos negócios”
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Para os varejistas, a crise 
econômica já está no pas-
sado. É o que demonstra 

a pesquisa de Expectativa de 
Vendas, elaborada pela Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e turismo do Estado de 
Minas Gerais (Fecomércio MG). 
Segundo dados do estudo, 67,3% 

das empresas acreditam que o 
segundo semestre de 2018 será 
melhor que o primeiro. 

Os segmentos mais confian-
tes são o de veículos e moto-
cicletas, partes e peças (27%); 

equipamentos e materiais para 
escritório, informática e de co-
municação (25%); e artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos, de perfumaria e cosméti-
cos (23,3%).

1 – sinopse – Evidente que o planejamento 
da Prefeitura deverá ser, entre outras, mais uma 
ferramenta a ser utilizada para o desenvolvi-
mento econômico e crescimento do respectivo 
município. No artigo anterior “Gestão Municipal 
I”, foi lembrado o saudoso e competente Ministro 
Hélio Beltrão, quando o mesmo estabeleceu um 
importante pressuposto sobre o município, numa 
palestra proferida na ESG-Escola Superior de 
Guerra: “Queremos Municípios brasileiros fortes 
e prósperos! O Município é o primeiro degrau da 
organização econômica, política e administrativa 
de nosso pais”! Para o município ser “economi-
camente forte e próspero”, deverá possuir um 
eficiente planejamento com “objetivos e metas” 
bem definidas. O enfoque básico desse artigo é 
demonstrar necessidade especifica do desenvol-
vimento de um “planejamento” para a prefeitura 
de um ou qualquer município.

2 – nem sempre foi assim - A Constituição de 
1988 deu abertura política e administrativa para 
maior visibilidade da competência do município. 
Historicamente, nem sempre foi assim, conforme 
já foi dito anteriormente, tudo é muito novo e 
recente! Agora, é que dirigentes municipais, servi-
dores públicos, demais autoridades etc começam 
a entender a necessidade da aplicação de uma 
gestão formal   e mais profissional. Alguns poucos, 
já começam a utilizar o “planejamento”, como 
ferramenta de desenvolvimento econômico para 
a sua terra. Infelizmente, existem muitas outras 

prefeituras, que ainda são monopólios de famílias, 
grupos políticos “enraizados” etc. Justamente 
nesses municípios, que as atividades de gestão 
e planejamento são desdenhadas, limitando-se 
ao cumprimento das normas legais de cada ano, 
qual seja, a elaboração da “documentação orça-
mentária” exigida pela Constituição Federal. Por 
outro lado, não há municípios tão pequenos, que 
não precisam ser geridos e entendidos à luz de um 
mundo contemporâneo! Concluindo, percebe-se 
desde já, uma complicação real e histórica do 
assunto. Até mesmo a indução do pensamento 
que recai naturalmente, na origem histórica da 
“corrupção e roubalheira”.

3 – exercício do poder público – Pode-se dizer 
que esse “Exercício do Poder Público” traz para o 
prefeito, a plena capacidade de atuar hoje, com 
a responsabilidade e comprometimento com os 
acontecimentos futuros de curto, médio e longo 
prazo. Infelizmente, dentro da “cabeça” de cada 
um, ainda, existem aqueles que não desejam 
priorizar esses prazos no âmbito de seus trabalhos 
e resultados.

4 – Planejamento da prefeitura – O pla-
nejamento poderá ser denominado como o 
“guarda-chuva” do prefeito e considerado como 
um “método de excelência” que deverá ficar 
permanentemente em sua “mesa” de trabalho. 
Constitui-se numa ferramenta, para que ajustes 
e soluções sejam desenvolvidos com resultados 

positivos em “ações imediatas”, de curto, médio e 
longo prazo. É frequente que em sua implantação, 
aflore um impacto. uma vez que.  Após o “diagnós-
tico”, proceder-se-á intervenções, ocorrendo um 
natural “ambiente de mudanças”, de ansiedades 
e expectativas, quanto às metas estabelecidas e a 
obtenção dos resultados desejados.   

5 – Planejamento na prática – A execução 
do planejamento para o prefeitura é de muita 
importância. Em síntese, basta o prefeito esta-
belecer “reuniões quinzenais de cobrança” com 
os respectivos secretários, diretores, assessores, 
funcionários etc. para a verificação de andamento 
dos projetos, quanto ao cumprimento dos prazos 
estabelecidos, verificação das dificuldades, ame-
aças e resultados obtidos. tudo isto, possibilitará 
ao mesmo, uma análise criteriosa dos resultados 
planejados obtidos e ainda, o desenvolvimento da 
avaliação de desempenho da equipe.

6 – considerações finais – O presente artigo 
retratou o assunto de forma absolutamente sinté-
tica, tendo em vista a enorme complexidade e a 
extensão do tema, sem perder de vista a existência 
do PPA – Plano Plurianual, o LDO – Lei das Diretrizes 
Orçamentárias e a LOA – Lei Orçamento Anual. 
Portanto, o próximo artigo, procurará englobar o 
planejamento da prefeitura em seu todo e será de-
nominado; Gestão municipal iii – Planejamento 
estratégico da Prefeitura.

Gestão municipal ii – importância
do planejamento para a prefeitura

Quase 70% dos varejistas estão 
confiantes com o segundo semestre

Datas comemorativas devem alavancar as vendas
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Veículos e motocicletas, partes e peças 

Equipamentos e materiais para escritório,informática e … 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de … 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 

Livros, jornais, revistas e papelaria 

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, … 

Tecidos, vestuário e calçados 

Combustíveis e Lubrificantes 

Material de construção 

Móveis e eletrodomésticos 

Segmento da empresa 

Para melhorar as vendas nesse 
período, os comerciantes prometem re-
alizar promoções e liquidações (28%), 
ações de mídia/propaganda (26%), 
diversificação do mix de produtos 
(9,8%), entre outros. 

Já a justificativa para as boas 
perspectivas são otimismo/esperança 
(49,8%), seguido pelo fato de os 
últimos meses do ano serem tradicio-
nalmente melhores que os primeiros 
(18,5%), além da continuidade da re-
cuperação do comércio e da economia 
(16,1%). Ademais, a principal forma 
de pagamento deverá ser o cartão de 
crédito (76%), sendo que 61,9% vai 
parcelar a compra em várias parcelas 
e 14% apenas de uma vez.  

Guilherme Almeida, economis-
ta da Fecomércio MG, afirma que 
esse otimismo é histórico, pois é no 
segundo semestre que estão várias 
datas comemorativas, algumas mais 
tradicionais, como o Natal, Dia dos 

Pais e Dia das Crianças, e outras que 
entraram no calendário do brasileiro 
recentemente, como é o caso da Black 
Friday e a Cyber Monday. “Essas datas 
tendem a alavancar as vendas do vare-
jo, pois trazem aquele apelo emotivo, 
o que leva as pessoas a consumirem 
mesmo que seja por impulso. Além 
disso, existe também a influência dos 
indicadores macroeconômicos, que 
vem melhorando a cada mês”.

De acordo com o levantamento, o 
Natal é a data que mais tem impacto 
positivo para o comércio (54,9%), 
seguido pela Black Friday (21,4%) e o 
Dia dos Pais (18,2%). 

Entretanto, apesar desse otimis-
mo, os varejistas ainda possuem uma 
certa desconfiança, principalmente em 
relação ao resultado das eleições, que 
ocorrem também no segundo semestre. 
“Existem influências que podem gerar 
algum entrave no consumo, como as 
incertezas que ainda existem na eco-

nomia e podem ser agravadas com a 
chegada da eleições, afinal, esse perí-
odo provoca insegurança nos agentes 
econômicos. Em relação ao consumo, 
principalmente de produtos que estão 
ligados a algum tipo de financiamento 
ou crédito, há uma incerteza das famí-
lias em adquiri-los. Já em relação aos 
empresários, não há segurança para 
fazer investimentos”.

com o pé direito
A empresária Daiana rodrigues 

começou o segundo semestre com o 
pé direito, pois no começo de julho ela 
inaugurou a sua própria pizzaria “Pon-
to da Pizza”, localizada no Barreiro, em 
Belo Horizonte.

Daiana relata que trabalha nesse 
segmento há 10 anos e sabe que 
teria o retorno do investimento. “O 
principal motivo para ter empreen-
dido foi a possibilidade de ter algo 
que é meu”. 

Para o restante do ano, ela espera 
um aumento de pelo menos 50% nas 
vendas. “Vou investir para melhorar a 
experiência do cliente, principalmente 
em propaganda, atualmente temos 
apenas o Instagram da loja, a ideia é 
colocar pedidos também pelo What-
sApp para facilitar e agilizar a espera”, 
finaliza.

desempenho no 
segundo semestre: 

Ainda segundo o levanta-
mento da Fecomércio MG, o 
primeiro semestre deste ano foi 
pior se comparado com o de 2017. 
Para 52,4% dos empresários, 
houve uma redução no fatura-
mento em relação ao mesmo 
período do ano passado.

estrutura sindical 
“Agora é a oportunidade dos sindicatos mostrarem que são 

importantes para os seus filiados. Estamos falando do fim do ‘pele-
guismo’. Os bons irão continuar, os subordinados, a partir do fim da 
contribuição obrigatória dos trabalhadores, serão engolidos”. Opinião 
de marco Antonio Villa. 

Obras sociais
Do alto de sua experiência, a jornalista natuza nery censurou: “O 

Congresso aprovou, antes das férias, um grande pacote para atender 
muitos programas sociais. resta saber de onde vem o dinheiro para 
isso, já que o governo federal não tem verba para pagar as suas 
contas atuais”.

denúncia da candidata
Em suas andanças por aí, a pré-candidata ao Senado pelo 

PStu, Vanessa Portugal, lembra sobre a necessidade de haver uma 
fiscalização permanente para evitar que candidatos espertalhões 
terminem encontrando um jeito de usar dinheiro do caixa dois em 
suas campanhas. Está dado o recado, candidata.

O fascínio pelo poder
O deputado estadual dalmo ribeiro (PSDB) começou o seu atual 

mandato dizendo que iria sair da política para lançar um filho em 
seu lugar. Agora, mudou de ideia e almeja mais 4 anos na política. 
Está aí um cidadão fascinado com o poder, com certeza. 

déficit bilionário
Analista de economia da imprensa nacional, carlos sardenberg 

critica os membros do Congresso Nacional que, sem olhar para o 
planejamento nacional, autorizam despesas a todo instante o que, 
segundo ele, é a origem do déficit deste ano, estimado em r$ 800 
bilhões. É muito dinheiro, claro.

Pela Papuda
O ex-senador Luiz Estevão (ex-MDB-DF) e o ex-ministro Geddel 

Vieira Lima (MDB-BA) foram transferidos para a ala de segurança 
máxima do Complexo da Papuda, em Brasília, onde estão detidos. 
A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou a trans-
ferência, realizada após denúncias por parte de outros presos devido 
a regalias nas celas dos políticos.

Queda na vacinação
 O país está sofrendo com uma queda no índice de vacinações. 

A falta da imunização tem feito novos casos de sarampo, caxumba, 
rubéola, poliomielite e outras doenças erradicadas há anos. O ideal 
seria 80% da população estar vacinada, mas a cobertura vacinal gira 
em torno de 55% atualmente. No país, há inúmeros movimentos 
contrários à imunização. E é importante lembrar que deixar de vacinar 
as crianças é ilegal.

Até o 5º dia útil
O pagamento integral do salário dos servidores da Educação 

deverá ser pago até o 5º dia útil. Pelo menos foi o que determinou o 
tribunal de Justiça de Minas Gerais. O pedido foi feito pelo Sindicato 
Único dos trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-utE). A 
decisão foi publicada no dia 17 de julho. E, de acordo com a Advocacia 
Geral do Estado, até o momento, o governo não foi informado e só 
deve se manifestar nos autos do processo.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

segmento de alimentos saudáveis 
espera crescer 4,41% ao ano até 2021

Os brasileiros têm mudado os 
padrões de consumo e optado cada 
vez mais por uma alimentação mais 
natural. Prova disso é que o setor 
de comidas e bebidas saudáveis 
continua em crescimento, apesar 
da situação econômica dos últimos 
anos. De acordo com um estudo da 
agência Euromonitor International, 
de 2017, o segmento avançou em 
média 12,3% ao ano. Em 2016, 
foram r$ 93,6 bilhões em vendas 
no país. Os dados comprovam que 
a crise passa longe deste ramo.

O Brasil é o 5º maior mercado 
de alimentos e bebidas saudáveis 
do mundo. As frutas, verduras, le-
gumes, grãos, castanhas, produtos 
sem glúten, agrotóxicos ou aditivos 
químicos passaram a integrar o car-
dápio de mais pessoas. Essa onda 
fitness pode parecer momentânea, 
mas a tendência é de fortalecimen-
to nos próximos anos. A previsão 
é de que o mercado possa crescer 
4,41% anualmente até 2021.

Colaborando com a pesquisa, 
o relatório “tendências Mundiais 
de Alimentação e Bebidas 2017”, 
da agência de pesquisas Mintel, 
revelou que quatro a cada cinco 

brasileiros estão dispostos a pagar 
mais caro por determinado alimen-
to, desde que ele tenha maior valor 
nutricional. 79% dos entrevistados 
já substituem produtos convencio-
nais por outros mais saudáveis. Já 
para 44%, a preferência é por itens 
sem corantes artificiais. O estudo 
mostra ainda que 24% dos adultos 
brasileiros comeriam mais grãos 
integrais, como linhaça e quinoa, 
se soubessem como utilizá-los no 
dia a dia.

Os donos de restaurantes, 
padarias, lanchonetes e outros es-
tabelecimentos gastronômicos do 
país também já perceberam essas 

novas exigências dos consumido-
res, como mostra pesquisa feita 
pelo Datafolha. Entre os 4.560 
comerciantes entrevistados, 53% 
notaram um aumento na procura 
por frutas, 61% disseram que os 
clientes estão comendo mais ver-
duras e legumes e 65% relataram 
que cresceu o consumo de sucos 
naturais.

sem glúten e conservantes

De olho nessa fatia crescente 
do mercado de produtos naturais e 
orgânicos, diversas empresas bus-
cam explorar esse potencial, que 
contribui com a economia e ajuda 
na saúde dos cidadãos. De acordo 
com informações do Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (Sebrae), os empresários que 
almejam investir no comércio de 
alimentação natural devem prestar 
atenção nos alimentos sem glúten. 
No site da instituição afirma que: 
“A demanda por esses produtos 
vem aumentando a cada ano e 
o mercado atende a pelo menos 
dois tipos de público: pessoas que 
sofrem da doença celíaca e os que 
seguem dietas que restringem o 
consumo da proteína”.

Aproveitar o crescimento do 
público vegetariano também é 
mais uma ótima oportunidade de 
negócio de alimentação saudável.
uma pesquisa revelou que 15,2 
milhões dos brasileiros se decla-
ram adeptos do vegetarianismo, 
o que corresponde a 8% da popu-
lação do país. A dica do Sebrae é 
sempre adotar boas práticas no 
processo de fabricação e arma-
zenamento dos produtos, bem 
como utilizar os equipamentos de 
higiene pessoal na manipulação 
dos alimentos como roupas pro-
tetoras, luvas, toucas, entre outros 
acessórios.

mudança de hábito

A advogada Ana Clara Antunes 
é uma dessas pessoas adeptas a 
alimentação mais saudável. “Há 
uns 2 anos resolvi mudar drastica-
mente. Parei de comer fast food e 
aquelas comidas industrializadas. 
O preço dos produtos naturais é 
um pouco mais caro, porém vale 
muito a pena”. Ela conta que a 
razão da mudança é para evitar 
problemas de saúde. “Eu estava 
com excesso de gordura no corpo, 

além de estar com o colesterol 
ruim e a pressão alta. Foi preciso 
essa reeducação para não ter 
complicações”.

Ela afirma também que devido 
a praticidade tinha preferência 
pelas comidas congeladas, como 
lasanha, pizza e batata frita. O 
refrigerante era um dos mais con-
sumidos, principalmente na hora 
do almoço. “Agora, aqui em casa, 
só tomo suco natural. toda semana 
compro as frutas e eu mesma faço. 
Nem precisa acrescentar açúcar. O 
gasto é maior do que se comprar 
o industrializado, mas é muito 
melhor pensar na saúde”.

Além das frutas, Ana Clara diz 
que verduras e legumes passaram 
a integrar suas refeições. “Procuro 
sempre montar um prato bem 
colorido e variar diariamente, com 
cenoura, alface, tomate brócolis 
e beterraba. No café da manhã, 
agora tem iogurte com granola, 
vitamina, pão integral e leite 
desnatado. Só tenho problema 
quando preciso almoçar fora de 
casa. Não há muitas opções de 
lugares com comida saudável. 
Os que existem, apesar de serem 
bons, cobram mais caro”.

Brasil é o
5º maior mercado de
alimentos e bebidas
saudáveis do mundo

D
iv

ul
ga

çã
o/

in
te

rn
et



C O T I D I A N O6 EDIÇÃO DO BRASIL
21 a 28 de julho de 2018

AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

sucessãO em minAs – As chapas para a Assembleia Legislativa 
e Câmara Federal estão definidas em todos os partidos. Com isso, os 
próximos dias serão importantes para o pleito em outubro. O maior 
problema tem sido as chapas para o governo, uma vez que alguns 
pré-candidatos ainda não definiram suas alianças. No MDB, a situa-
ção ficou caótica devido uma intervenção que dividiu o partido. um 
lado visa candidatura própria, já o outro reivindica a manutenção 
da aliança com o Pt. O governador Fernando Pimentel (Pt) pratica-
mente confirmou sua candidatura, até porque a sua permanência 
no Palácio da Liberdade indica que ele não pretende outra posição 
no pleito a não ser sua própria reeleição. uma aliança com o MDB 
pode ser importante para o petista.

O PtB já decidiu apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) 
à Presidência da república. O partido fará uma convenção nacional 
no dia 28 quando a decisão será oficializada. Alckmin espera ainda 
o apoio do PSD, PPS e PV.

enquanto isso em Minas, o PSB dá indícios de um apoio a Ciro 
Gomes e ainda não está descartada a indicação de Marcio Lacerda, 
na composição da chapa do PDt como vice. Ninguém sabe se o 
partido teria outro candidato ou se apoiaria um nome já colocado.

dilma rousseff (Pt) estava em Cuba e retorna a Belo Horizonte, 
onde manterá encontros com o pessoal do Pt para discutir a sua 
candidatura ao Senado, agora, com o apoio de parte do MDB.

A arrecadação de ICMS do estado, referente ao mês de junho, caiu 
mais de r$ 500 milhões, o que levou o Governo de Minas a passar 
por uma série de dificuldades no pagamento dos seus compromissos 
com funcionários e prefeituras. A culpa de tudo isso foi a greve dos 
caminhoneiros.

A música é uma expressão artística de relevância e presente no 
cotidiano de muitas pessoas. Estimular a prática dessa manifestação 
e oferecer a formação adequada na área é também um dos papéis 
do poder público. 

A prefeitura de Nova Lima reinaugurou a Escola Municipal de 
Música José Acácio de Assis Costa “Zé Fuzil”, que havia sido fechada 
devido a grave situação financeira que o município atravessou nos 
últimos anos.

cOmBAte AO rOuBO de FiOs – A fim de coibir o roubo de cabos 
de telefone e semáforos da cidade, a BHtrans e a Guarda Municipal 
farão patrulhas noturnas percorrendo vários locais onde os cabos 
são furtados.

HOmenAGeAdO

VisitA

Vice-presidente (codemig) e diretor-executivo do servas, 
Arthur maia Amaral e sua esposa Bianca Pires, durante 
homenagem com a medalha do dia de minas, em mariana

leonardo Ananda, cônsul da Índia no rio de Janeiro; elson Gomes 
Jr, cônsul da Índia em minas Gerais; o prefeito de Betim, Vittorio me-
dioli; e o advogado Vicente Amorim em visita à Prefeitura de Betim
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domingo, dia 22 de julho
Dr. ricardo Yuri
Henrique robert
ubiratan Soares de Sá Junior
Maria do Carmo Saldanha
Ex-vereador tomás da Mata Machado
Eduardo de Aquino
Jack Corrêa 
Jorge Augusto

terça-feira, 24
Jornalista Iran Firmino
Giovane Garcia (Farmácia Anagalis)
Ex-deputado Célio Moreira

Quarta-feira, 25
Deputado Arlen Santiago
Braulio e Samira Viana

Quinta-feira, 26
Dia da Vovó
Ex-deputado Luiz Alberto rodrigues
Senhora Vilma Penido
Manoel resende de Matos Cabral (ex-jogador Nelinho)
Zé Antônio (Sociedade Orquidófila de BH)

sexta-feira, 27
Otair rocha
Valdemar rocha
roque Arantes

sábado, 28
ronaldo Lazzaroti
Jornalista Lucio Braga

Arrumação

Este ano o programa Arrumação (rede Minas) comemora 30 anos no ar. Desde os áureos tempos 
na tV Alterosa, Saulo Laranjeira comanda o semanal com entusiasmo e profissionalismo, buscando 
sempre valorizar as mais variadas expressões culturais do país, como a música, a dança, a prosa, o 

folclore, dentre outras. Saulo Laranjeira é mineiro de Pedra Azul e, além de apresentador, é cantor, ator, 
narrador, humorista, e tem vários personagens eternizados, como ‘Zé da Silva’, ‘Kellé Metaleiro’, ‘deputado 
João Plenário’, da Praça É Nossa (SBt) e tantos outros. Os parabéns também se estendem à produção, em 
especial aos irmãos do apresentador, João e tavinho Muniz, que têm como marcas referenciais a sensibi-
lidade e a criatividade. O Arrumação vai ao ar nos domingos, na rede Minas, às 11 horas, com reprise às 
quartas-feiras, às 22h15.

Mineiro de teófilo Otoni, o carismático 
cantor Léo Magalhães, está de mudança para 
BH. Apesar do sucesso nacional, Leo ainda 
residia em sua terra natal, porém, para facilitar 
o cumprimento da agenda de shows em todo 
o país, o cantor escolheu a capital mineira para 
sua nova residência. E para dar boas-vindas, 
esta semana os amigos Lu Fossi e Alex (Lu & 
Alex) organizaram uma festa regada a muita 
viola e cantoria.

mudança

leo magalhães
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solidariedade 
Considerada uma das cinco maiores corridas do estado, a 

Corrida da Cooperação acontecerá em 29 de julho. A largada 
da 7ª edição está prevista para às 8 horas na Praça Nova da 
Pampulha, e será dividida em três categorias: caminhada 3 
km, corrida 5 km e 10 km. Cada participante deverá doar 2 kg 
de alimentos não perecíveis, os quais serão destinados a enti-
dades beneficentes de Belo Horizonte e região metropolitana. 
Organizada pelo Sistema Ocemg, a Corrida da Cooperação 
mostra à sociedade o potencial transformador do segmento 
cooperativista para o desenvolvimento não apenas econômico, 
mas também social.

modão
O tradicional Modão do Mangalarga 

Marchador traz a BH, para encerramento da 
37ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga 
Marchador (17 a 28 de julho), a dupla Zezé di 
Camargo e Luciano. O show será no dia 27 
de julho, a partir de 22 horas, no pavilhão da 
Expominas. O Modão é uma realização da Ne-
nety Eventos em parceria com o Grupo Meet, 
Marcha News e tim Soier Promoções, e conta 
com o apoio da ABCCMM. Mais informações: 
www.modaomarchador.com.br.

 saulo laranjeira ao lado da produtora artística daiany durães, e dos 
irmãos, também produtores do Arrumação, João e tavinho muniz

um dos personagens mais
marcantes na carreira de saulo

laranjeira, o ‘deputado João Plenário’
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http://www.modaomarchador.com.br/
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rua dos timbiras , 3085 - santo Agostinho - BH/mG

consulte-nos, teremos prazer em atendê-los

(31) 3295-2616 / (31) 3295-6579

O Buffet requinte desde 1986 servindo
a sociedade Mineira com serviços

completos de Buffet podendo atendê-los em:
Eventos Corporativos, Coffe Break, Coqueteis,

Casamentos, Aniversários, Formatura dentre outros.

Deixe tudo por nossa conta e divirta-se com os seus convidados.

www.buffetrequintebh.com.br

Buffet Requinte Recepções

da redação

Julho Verde: câncer de cabeça e pescoço 
representa 25% dos tumores malignos

em dia com a saúde

Especialistas elucidam a importância de manter os exames em dia e sempre observar mudanças no 
corpo. Além disso, a ida no dentista é recomendada uma vez a cada 6 meses.

Hábitos que auxiliam na prevenção

evite o tabagismo

mantenha uma alimentação saudável

Atente-se ao histórico familiar de doenças

use filtro solar

Pratique exercício físico

Julho é o mês escolhido para conscientização
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O transtorno Obsessivo 
Compulsivo (tOC) é um 
transtorno de ansiedade 

que faz o cérebro ficar focado 
em alguns medos ou obsessões. 
Quem tem tOC acredita que algo 
ruim pode acontecer caso esses 
ritos não sejam feitos. Alguns há-
bitos comuns são lavar as mãos 
várias vezes e checar se a porta 
está fechada. Apesar de alguns 
acharem que isso é só problema 
de adulto, isso pode também 
acontecer com as crianças. 

Mas os pais não precisam 
ficar desesperados. O tOC in-
fantil pode ser amenizado com 
tratamentos adequados. Mas é 
importante que a família fique 
atenta para algumas caracte-
rísticas que podem ajudar a 
identificar os sinais e os traços 
manifestados pelos pequenos. 

Em relação ao ambiente 
escolar, a criança com tOC ge-
ralmente não tem o aprendizado 
pedagógico prejudicado. Porém, 
é provável que o rendimento es-
colar fique comprometido diante 

do pensamento obsessivo ou do 
perfeccionismo ao escrever uma 
palavra, por exemplo.

Outro ponto é ter medo de 
utilizar alguma palavra achando 
que esta pode levá-lo a uma situ-
ação de tragédia.  Ao ficar presa 
nesses detalhes, ela não conse-
gue aproveitar o conteúdo dado 
em sala de aula. Essa caracterís-
tica é bem comum entre crianças 
que tenham tOC. Elas pensam 
que algo de ruim vai acontecer 
se não fizer determinada coisa 
ou se afastar de seus pais.

As crianças não sabem pas-
sar a mensagem que tem tOC 
para os adultos. Os pais e edu-
cadores que acabam percebendo 
alguns traços incomuns. uma 
pista é quando esses pensamen-
tos obsessivos e atitudes compul-
sivas ocorrem, pelo menos, uma 
hora por dia. 

Outros sinais podem ser 
dores de cabeça, dor de barriga, 
tristeza repentina e angústia. 
Aliás, o pequeno, ao sentir es-
ses incômodos, pode ficar com 

medo de manifestar tal situação 
e ser reprimido pelos pais.

É importante levar a busca 
pelo diagnóstico correto, pois o 
tOC pode apresentar algumas 
comorbidades, tais como: es-
quizofrenia, tDAH, bipolaridade, 
Síndrome de touret, transtorno 
de Espectro de Autismo, tiques 
(estímulos motores imprevisíveis 
sem planejamento). 

O tratamento é multidisci-
plinar e o acompanhamento do 
psiquiatra infantil é muito impor-
tante, bem como do psicólogo. 
Esse cuidado é fundamental 
para evitar problemas na vida 
acadêmica, emocional, social, 
profissional, quando adulto, e 
afetiva.

uma criança com tOC pode 
manifestar problemas na vida 
acadêmica, emocional, social, 
profissional, quando adulto, 
e afetiva. Corre sério risco da 
pessoa deixar de fazer coisas 
importantes para ficar imersa 
nessas situações. Além disso, tais 
atitudes geram angústia e medo.

esPeciAlistA em educAÇãO esPeciAl nA áreA de
deFiciênciA mentAl – nogueirajoys@gmail.com

luciAnA Brites

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

crianças podem desenvolver tOc

O baixista e vocalista do titãs, Branco Mello, anun-
ciou em suas redes sociais que ficará afastado dos palcos 
devido a um tumor na laringe. Na mensagem, o músico 
diz estar firme, forte e confiante, chegando à metade de 
seu tratamento. 

Julho é o mês escolhido para a campanha de conscien-
tização à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Esse 
tipo representa 25% dos tumores malignos que atingem, 
principalmente, homens. Segundo dados do Instituto 
Nacional de Câncer (INCA), ele está relacionado ao estilo 
de vida: o fumo e o álcool ainda são os principais fatores, 
com 90% dos casos associados a esses hábitos.

O INCA prevê, apenas no caso do câncer de boca, 
laringe e esôfago, 24.160 novos diagnósticos em 2018. 
Juntos, o câncer de cabeça e pescoço pode somar 40 mil 
novos casos. Isso corresponde a 4% de todos os pacientes 
com câncer no país.

O cirurgião da Seção de Cabeça e Pescoço do INCA, 
ullyanov toscano, enumera as áreas que podem ser afe-
tadas por essa doença. “Lesões da tireoide, boca, língua, 
bochecha, céu da boca, faringe e laringe, além das peles 
dessa região”. Ele alerta que a incidência dessas lesões es-

tão crescendo no país. “Já ocupa uma posição importante 
nas estatísticas, sendo o 5° câncer mais comum entre os 
homens. Dentre eles, o principal é a laringe”.

toscano acrescenta que cada local apresenta um sin-
toma relacionado, mas que, de uma forma geral, o corpo 
dá sinais de um possível problema. “As pessoas devem ficar 
atentas a feridas e aftas que não cicatrizam e a presença de 
rouquidão que passam de 14 a 21 dias. Além disso, nódulos 
e caroços no pescoço também devem ser investigados. É 
importante que o paciente procure um especialista quando 
notar algo diferente”.

Os médicos não são os únicos que podem alertar o 
paciente acerca desse tipo de câncer. Por causa da região 
do corpo, os dentistas também podem ser aliados na pre-
venção. O cirurgião-dentista Helio Cano explica o porquê. 
“O corpo pode apresentar sinais da doença na boca, por 
meio de manchas de cores variáveis ou uma pinta que 
cresce, muda de forma e é dolorida”.

Segundo ele, muitas pessoas esquecem da boca. “As 
pessoas quando vão ao dentista focam apenas no dente 
e esquecem da bochecha, céu da boca, língua e gengiva. 
tem regiões que é difícil visualizar e aí o dentista entra para 
auxiliar na avaliação. uma das maiores incidências do cân-
cer é na lateral da língua e no lábio inferior. No caso do lábio 
inferior, muitas vezes, está relacionado à exposição solar”.
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leíse costa

E V E N T O S

ArrumAÇãO nO FOGãO A lenHA

Descontração, bate-papo 
e confraternização. As-
sim foi o encontro na 

Confraria do Fogão a Lenha 

(leia-se roberto Gontijo), com 
o apresentador e ator Saulo 
Laranjeira. À noite foi uma ho-
menagem ao seu programa 

“Arrumação”, que está come-
morando 30 anos. Diversos 
convidados marcaram presença.  
Fotos: Ana Castelo Branco.

marcio lacerda, roberto Gontijo, saulo laranjeira e Fabiano cazeca

eros Biondini e claudio 
do mundo novo

carol magah, tia dulce
e Gilberto correa

Olavo romano, saulo
laranjeira e carlos nunes

João Biondini, marcio lacerda
e elson Junior

Após 10 anos, Festival inverno em macacos
retorna com circuito gastronômico e cultural

Quem conhece São Sebastião 
das águas Claras, popular-
mente conhecido como Ma-

cacos, sabe bem que o arraial é um 
refúgio, a 30 minutos da capital 
mineira, para quem busca clima de 
interior. O distrito da cidade de Nova 
Lima, circundado por montanhas, re-
cebe entre os dias 19 e 29 de julho, o 
Festival Inverno em Macacos: Cultura 
e Gastronomia.

O circuito gastronômico e cul-
tural retorna após um hiato de 10 
anos, com a participação de 13 
restaurantes e bistrôs da região, 
com opções da baixa à alta gastro-
nomia.  Segundo o organizador do 
evento Paulo Valle, o principal ob-
jetivo é retomar o turismo do lugar. 
“Nosso maior desafio é reposicionar 
Macacos como um destino turístico 
da região metropolitana. Estamos 
desenvolvendo uma série de projetos 

para o próximo ano com a prefeitura 
de Nova Lima e, apesar de toda 
dificuldade de desenvolvimento, em 
função da crise econômica e da baixa 
arrecadação do município, existe a 
preocupação de buscar formas de 
apresentar a cena gastronômica, 
trilhas e cachoeiras. O festival é um 
dos passos desse projeto”, conta o 
produtor.

A origem do festival aconteceu 
com o “Sabores de Macacos”, entre 
2005 a 2008, durante a primavera. 
Por causa das chuvas características 
da estação, a partir de 2007, o evento 
começou a ser realizado em julho, 
com o nome de Festival de Inverno 
de Macacos. “A crise econômica de 
2008 atingiu em cheio o setor da mi-
neração e, na época, os patrocínios 
de uma mineradora e da prefeitura 
foram retirados. também foi o ano 
que a Lei Seca intensificou suas 
ações em Belo Horizonte e, obvia-
mente, que isso não é incentivado, 
mas como existe uma diferença 

entre o número de mesas de bares 
e restaurantes e quantidade de 
acomodações nas pousadas, então, 

naturalmente, as pessoas tinham 
que voltar. Esses fatores tornaram in-
viáveis a continuação”, explica Valle.

Este ano estão previstas 
também atrações culturais es-
palhadas pelos restaurantes e 
pousadas participantes, além 
de outros pontos do arraial. O 
festival conta com a parceria 
da Associação Comunitária que 
compõe a programação com 
uma mostra de cinema, no dia 
20/07, com matinê às 18h e 
sessão às 20h. Há também uma 
exposição de fotos antigas do 
Arraial de Macacos e trabalhos 
de artistas locais, de 23 a 27, das 
10h às 21h.

Para o público infantil, haverá 
apresentações teatrais, recreações 
criativas e vivências lúdicas com 
educadores e palhaços. O cardápio 
musical também é plural: ciran-
deiras, música italiana, MPB, jazz, 
músicas regionais, pop rock, forró, 
samba e blues compõem a trilha 
da programação.

Proprietário do bar Mar Minei-
ro, presente no arraial há 15 anos, 
Vicente Araújo que participou das 
edições anteriores, está otimista. 
“As primeiras edições melhoraram 
bastante o movimento. Houve um 
retorno maravilhoso. Este ano, 
a expectativa é a mesma”. Para 
o evento, houve incremento no 
cardápio e treinamento. “Pratos 
especiais, como o ‘Goulash de 
Boi com Batata ao Murro’ foram 
preparados. também treinamos 
nossos atendentes, nossa cozinha, 
além de shows todos os dias”, 
acrescenta.

O circuito do festival é aberto ao 
público. Ingressos para a festa de 
encerramento, que acontece no sá-
bado (28/07), das 12h às 2h, podem 
ser adquiridos no site da Central dos 
Eventos. A programação completa 
deve ser consultada no site
www.invernoemmacacos.com.br.

CDL homenageia 27
empresários da capital

A Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH) homenageou, 

em cerimônia no Centro Cultural 
Minas tênis Clube, 27 empresá-
rios das nove regionais da capital 
mineira com a “Medalha 16 de Ju-
lho”. Os empresários, selecionados 
por votação direta de lojistas da 
região, foram homenageados nas 

categorias Perseverança, Inovação 
e Liderança. Foram eleitas as em-
presas tradicionais e longevas da 
capital, as mais inovadoras e as 
que tenham envolvimento com a 
comunidade local e contribuem 
com o desenvolvimento do comér-
cio e da cidade.

A homenagem, que já está 
na sua 4ª edição, faz parte das 

comemorações do Dia do Comer-
ciante, celebrado no dia 16 de 
julho. Na ocasião, também foram 
homenageadas entidades que 
contribuíram para a evolução do 
comércio com a “Medalha 16 
de Julho”, na categoria Amigo 
do Lojista. Foram elas: Corpo de 
Bombeiros, Mercado Central e 
unimed-BH.

Presidente da cdl/BH, Bruno Falci, durante seu discurso

Os homenageados da noite com Bruno Falci
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Mais de 110 mil litros de chopes ven-
didos, centenas de artistas, restauran-
tes, expositores, exemplares de cervejas 
nacionais e internacionais em apenas 
três edições realizadas e uma certeza: 
o FICC é o maior e mais aguardado 
evento de cervejas artesanais em Minas 
Gerais. Em 2018, a quarta edição do Fes-
tival Internacional de Cerveja e Cultura 
(FICC) promete inúmeras novidades, 
começando pela mudança de data e 
local. Desta vez, ele será realizado no 
final de setembro (dias 29 e 30), será 
no estacionamento do Mineirão. 

Após cuidadosa análise, os organi-
zadores decidiram que lá era o espaço 
ideal para receber os amantes de óti-
mas cervejas, boa gastronomia e ávidos 
por boa música e atrações culturais. A 
estrutura será gigantesca e múltipla, 
com três palcos, centenas de estandes, 
tatuagens ao vivo, interações culturais, 
espaço kids, feira de carros antigos, 
espaço pet e também o já aguardado 

circo, que tanto encantou na edição 
passada. Será um local democrático 
que atenderá com conforto e segurança 
o crescimento do festival, que aumenta 
exponencialmente a cada ano. Este ano, 
o país homenageado será a Alemanha. 

“Esta quarta edição do FICC pro-
mete novos rótulos, novas bandas e 
um novo formato, mas com o mesmo 
compromisso de fomentar debates 
e o conhecimento acerca da cerveja 
com segurança, conforto e qualidade 
em nível internacional. Nosso objetivo 
continua sendo estimular o turismo, 
atraindo público especializado, por 
meio da realização de um congresso 
técnico, concurso de prateleiras, feira 
com diversas cervejarias e estilos de 
cerveja, rótulos nacionais e interna-
cionais, além de atrações musicais, 
circenses e culturais de forma geral”, 
destaca Diogo Kfoury, um dos organiza-
dores e idealizadores do FICC e diretor 
da Play Cultural. 

A expectativa para este ano é superar 
os números das edições anteriores com 
mais de 1000 (mil) rótulos de cervejas 
artesanais premium, espalhadas por 
100 estandes de grandes cervejarias, 
além - é claro - dos melhores nomes da 
gastronomia e atrações circenses e cul-
turais para encantar adultos e crianças. 
O Festival inclui também a realização de 
um congresso cervejeiro, concurso de 
bandas, concurso homebrew (produção 
de cerveja caseira), feira de cultura, feira 
de vinil, espaço kids e ainda espaço pet.

 
concursos do Ficc

O concurso de bandas, que teve 
ampla repercussão ano passado, volta 
firme nesta edição. Serão selecionados 
dois grupos para se apresentarem no 
palco do FICC 2018. Para participar, 
basta enviar um press kit da banda 
contendo release, vídeo, músicas, fotos 
e informações sobre os integrantes para 
o e-mail ficc2018@playcultural.com.

Os alunos do curso de Au-
diovisual do Sesc Pouso Alegre, 
na região sul de Minas, tiveram 
uma conquista importante. O 
curta “Indígenas”, produzido 
por eles, foi selecionado para a 
1ª Mostra de Cinema Indígena 
da universidade Estadual de 
Campinas (unicamp). O objetivo 
da mostra é reunir profissionais 
e trabalhos para impulsionar 
debates em relação a essa te-
mática. 

A atividade de conclusão 
da turma 2017 foi desenvolvida 
pelos alunos Magda Amélia 
Santos, que também é analista 
de serviços sociais do Sesc Pouso 
Alegre, renan Moreira e Jessé 
rodrigues e pelo professor rafael 
Brandão. A proposta foi filmar 
os Jogos Indígenas do Estado 
de Minas Gerais, realizado em 
setembro passado, na aldeia 
xucuru Kariri, localizada na zona 

rural de Caldas. 
No total, 11 etnias participa-

ram dos jogos. O vasto material 
filmado permitiu colocar em 
prática outros ensinamentos do 
curso, como edição, inserção de 
áudios, legendas, até chegar ao 
trabalho final. No curta a equipe 
destaca a importância da manu-
tenção das tradições indígenas 
e da história desse povoado, 
iniciada no Estado de Alagoas. 

A Mostra de Cinema Indíge-
na, da qual o curta participará, 
tem como objetivo reunir rea-
lizadores e diretores que tem o 
audiovisual como fio condutor 
para exibir seus trabalhos, dis-
cutir e debater sobre o tema. O 
evento ocorre entre os dias 28 e 
30 de agosto. A data de exibição 
do curta ‘Indígenas’ ainda será 
divulgada. 

O desenvolvimento de habi-
lidades na área de arte e cultura 

faz parte de um programa for-
mativo do Sesc em Minas Gerais 
e é direcionado à iniciação artís-
tica, com foco em sensibilização. 
O conteúdo aborda conhecimen-
tos básicos sobre arte, cultura 
e práticas artísticas e introduz 
o aluno a linguagens como o 
audiovisual, artes visuais, teatro, 
dança e música. 

Os cursos começam no início 
de cada ano, porém há vagas 
remanescentes abertas para o 
público pagante com duração 
de apenas um semestre. As 
inscrições vão até o dia 31 de 
julho nas unidades ofertadas e 
as aulas iniciam-se na primeira 
semana de agosto de 2018. 

Para se inscrever, basta apre-
sentar identidade, CPF e com-
provante de endereço. Caso o 
candidato seja menor de idade, 
é preciso dos dados do respon-
sável legal.

Alienação Parental
QuAndO O FilHO é usAdO cOmO ArmA PArA AtinGir O PArceirO

Um divórcio mal resolvido 
pode trazer consequências 
severas. uma delas tem 

como vítima o filho, que pode ficar 
no meio do processo e, inclusive, ser 
usado pelos pais para atingir um ao 
outro. Essa prática é conhecida como 
alienação parental.

Segundo o advogado rômulo 
Mendes, a alienação parental é a 
forma de abuso praticada ou indu-
zida por um dos genitores, avós ou 
qualquer responsável que tenha a 
criança sob sua autoridade. “Consiste 
na prática de atos que visam obstruir 
ou destruir o vínculo entre o filho e 
um dos pais”.

Ele acrescenta que há uma cam-
panha de desqualificação do genitor 
alienado perante o filho. “Além disso, 
são formas de alienação: a imposi-
ção de obstáculos ao contato do me-
nor com um dos genitores; omissão 
deliberada de informações pessoais 
relevantes sobre a prole; mudar de 
domicílio da criança ou adolescente 
para local distante, sem razoável 
justificativa, visando dificultar seu 
contato com o outro pai”.

O que diz a lei: 
Art. 2º: Considera-se ato de 

alienação parental a interferên-
cia na formação psicológica da 
criança ou do adolescente pro-
movida ou induzida por um dos 
genitores, pelos avós ou pelos 
que tenham a criança ou ado-
lescente sob a sua autoridade, 
guarda ou vigilância para que 
repudie o genitor ou que cause 
prejuízo ao estabelecimento 
ou à manutenção de vínculos 
com este.

de não atender às suas expectativas 
emocionais e encontra nos atos da 
alienação a satisfação em punir”.

O advogado elucida que muitos 
pais não compreendem que o filho 
é o maior prejudicado da prática 
da alienação. “A criança cresce sem 
contar com condições mínimas de 
se desenvolver de forma psicologi-
camente adequada”.

De fato é o que explica o psi-
quiatria renato Araújo. “A criança 
pode sofrer consequências ao ser 
alienada. Ela passa a ter maior risco 
de sofrer depressão, transtorno de 

ansiedade, além de se predispor a 
um maior risco do uso de drogas 
e álcool”.

Ele acrescenta que a alienação 
parental é um abuso infantil. “Está 
relacionado a inúmeros transtornos 
psiquiátricos na adolescência e vida 
adulta, dentre eles sentimentos de 
baixa autoestima que faz com que a 
pessoa fique mais vulnerável”.

A criança alienada
Araújo informa que a criança 

passa a dar sinais de estar sendo 

manipulada por um dos genitores. 
“A criança é transparente e, por isso, 
é fácil notar a mudança de com-
portamento. Ela passa a despertar 
um sentimento de ódio pelo pai ou 
mãe, ou simplesmente não quer se 
aproximar, não quer visitar”.

É exatamente o que está acon-
tecendo com a filha, de 4 anos, do 
jornalista Bruno Mafra. Ele relata que 
existe um afastamento desde que a 
criança estava na barriga. “Eu e a mãe 
não tivemos um relacionamento. 
tentamos depois de descobrir a 
gravidez mas, como um casal, não 
funcionamos. Contudo, sempre 
deixei claro que isso não nos impedia 
de ser bons pais”. Mas, de acordo 
com Mafra, a partir do momento que 
o relacionamento não perdurou, a 
mãe mudou o comportamento. “Ela 
falou que não queria saber da minha 
ajuda e de manter uma amizade. Que 
não precisava disso. Desde a gravidez 
ela tenta, de todas as formas, deixar 
minha filha longe de mim”.

Atualmente, eles possuem a guar-
da partilhada, mas o acordo não é 
cumprido pela mãe. “Eu entrei na jus-
tiça para oferecer pensão e a proposta 
de dividir a guarda. O acordo foi: fins 
de semana alternados e metade das 

férias. Contudo, eu não consigo nem 
falar com a minha filha ao telefone”.

Mafra acrescenta que tenta mar-
car horário para não atrapalhar a 
rotina da criança e da mãe, mas não 
adianta. Ela fala que se a menina 
quiser, ela mesma atende à ligação. 
Mas nunca tenho retorno. temos 
uma amiga em comum e ela faz o 
intermédio entre nós dois, porém 
eu não consigo contato nenhum”.

O jornalista diz sentir a filha cada 
vez mais distante. “Eu fiz tudo o que 
estava ao meu alcance para mostrar 
que ela tem um pai, sentir o amor que 
tenho, ser presente e dar atenção. Ago-
ra, com 4 anos, ela já entende algumas 
coisas e eu noto que ela se afasta 
cada vez mais de mim. Quando está 
comigo, fala que a mamãe está com 
saudade e que ela precisa ir embora. 
Fala também que o papai é doidinho”.

Mafra desabafa que todas as suas 
conquistas foram a base de muita luta. 
“A mãe dela é advogada e quer que 
eu judicialize tudo. E aí o processo se 
torna mais demorado. Ela ignora todos 
os meus pedidos. Eu quero entrar na 
justiça para resolver, mas sinto que ela 
tem tantas ferramentas para protelar 
nossa situação, que isso vai dificultar 
ainda mais pra mim”.

O especialista observa que a 
maioria dos casos de alienação 
parental são oriundos de uma frus-
tração emocional ou financeira da 
pessoa que a pratica. “O alienador 
tenta utilizar o filho como moeda de 
troca para alcançar seus anseios eco-
nômicos, com privilegiada partilha 
de bens e fixação de pensão alimen-
tícia em montante mais robusto”.

Contudo, a maioria dos casos 
vão além das questões econômicas. 
“Decorrem de um desejo de vin-
gança do alienador, que atribui ao 
genitor alienado a responsabilidade Prática pode trazer consequências ao comportamento da criança
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maior evento de cervejas artesanais
de minas está marcado para setembro

Este ano, a grande festa será realizada no Mineirão
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Curta produzido no Sesc é selecionado
para Mostra de Cinema da unicamp

curso de audiovisual é oferecido em Pouso Alegre, Governador Valadares e Juiz de Fora

cena do curta “indígenas”
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais
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“Com o apoio do Sebrae, eu tive 
a oportunidade de participar 
de treinamentos e desenvolver 
estratégias coletivas para dar 
mais visibilidade pro produto”.

São muitas histórias como 
a do Cristian. Empresas que, 
com o apoio do Sebrae, 
crescem e fazem o país crescer.

No dia 26 de julho, se comemo-
ra o “Dia dos Avós” no Brasil. E para 
celebrar a data, o Museu de Cultura 
Popular do Forum da Cultura - 
uFJF, apresenta a mostra “Bênção, 
Vovó!”, que reúne 18 peças com 
procedência de diversos estados do 
país como Paraíba, Pernambuco e 
Minas Gerais, além de outros países 
como Espanha e China.

De acordo com Franciane 
Lúcia, técnica em acervo cultural, 
essa é a primeira vez que a expo-
sição está em cartaz no Forum 
da Cultura. O objetivo é tentar 
resgatar as discussões a respeito 
dos idosos e refletir sobre o papel 
da terceira idade nos dias de hoje. 
“As pessoas de antigamente até 
meados da década de 1970 ti-
nham o costume de pedir benção 
aos avós, costume que foi perdido 
ao longo do tempo. A mostra tam-
bém tem esse papel de relembrar 
essa tradição”.

As peças expostas são feitas 
de diversos materiais como 
porcelana, gesso, cerâmica e 
metal. O público poderá confe-
rir obras como os Pretos Velhos, 
entidades da umbanda que se 
apresentam como idosos sábios 
e estão ligados a memória dos 
ancestrais africanos. Há ainda 
a peça “Dom Quixote”, toda 
produzida em metal e de ori-
gem espanhola. “Ela recorda 
as aventuras do clássico perso-
nagem de Miguel de Cervantes, 
que já em idade avançada se 
lançou em uma vida de aven-
turas como cavaleiro andante”.

Outras três  peças fe i tas 
em porcelana e originárias 
da China, se destacam entre 
as demais. Nomeadas de “O 
Agricultor”, “O Pescador” e “O 
Ancião”, elas representam a lon-
gevidade e sabedoria dos povos 
orientais e o respeito pelos seus 
ancestrais.

Com entrada franca, a expo-
sição “Bênção, Vovó!”, fica em 

cartaz até o dia 3 de agosto e 
pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, das 14h às 18h, no 
Museu de Cultura Popular, lo-
calizado na rua Santo Antônio, 
1.112, no Centro de Juiz de Fora.

cultura Popular

O Museu de Cultura Popular 
proporciona aos visitantes expo-
sições que retratam a cultura bra-
sileira, as práticas, as crenças e os 
saberes populares e evidencia o 
trabalho de artistas renomados, 
assim como artesãos anônimos. 
Contando com mais de 3 mil 
peças, o espaço oferece aos seus 
visitantes e pesquisadores uma 
diversificada coleção de objetos 
de cultura popular, em coleções 
nacionais e estrangeiras. Desta-
que especial à cerâmica portu-
guesa, nordestina e mineira que 
figuram ao lado de coleções de 
brinquedos populares mineiros, 
imagens religiosas, trançados, 
tecidos e presépios.

exposição comemora 
o dia dos Avós

são 18 peças expostas que refletem o papel da terceira idade nos tempos modernos
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Famílias no Vale do Jequitinhonha 
recebem apoio em período de seca

No Vale do Jequitinhonha, 
as taxas de escolaridade, renda 
e expectativa de vida são muito 
inferiores às médias nacionais. 
Muitas pessoas enfrentam de-
safios diários para alimentar a 
todos da família. Se em grandes 
centros os empregos estão cada 
vez mais difíceis, imagina nesses 
locais, onde as oportunidades são 
mais escassas. A equipe da Legião 
da Boa Vontade (LBV) foi ao Vale 
do Jequitinhonha para entregar 
1.500 cestas de alimentos a famí-
lias em situação de vulnerabilida-
de social e pessoal.

Por meio da campanha Diga 
Sim!, da LBV, moradores de Ara-
çuaí, Berilo, Chapada do Norte, 
Francisco Badaró, Jenipapo de 
Minas, José Gonçalves de Minas e 
Virgem da Lapa foram beneficia-
dos com esta ação. Essas famílias 
foram identificadas por entidades 
parceiras, que a LBV já possui um 
trabalho por intermédio da rede 
Sociedade Solidária.

Ao receber a cesta, rita Mo-
desto teixeira, do município de 
Jenipapo de Minas, contou um 
pouco sobre a situação dos mo-
radores da região: “Aqui é um 
lugar de pouca chuva e a colheita 
é ruim. Somos pessoas que pre-
cisam bastante de auxílio. É um 
prazer receber essa doação que 
tanto vai me ajudar”.

A família de Maria da Glória foi 
uma das atendidas na cidade de 
Berilo. Ela nos contou que muitas 
vezes precisa fazer a triste escolha 
da aquisição de remédios ou al-
gum alimento. Emocionada com 
o presente recebido, ela não vê a 
hora de chegar em casa: “vai ser 
uma alegria imensa porque vai ter 
comida para todo mundo”.

Segundo a Defesa Civil de 
Minas Gerais, alguns municípios já 
decretaram situação de emergên-
cia ou estado de calamidade pú-
blica devido à seca e a estiagem. 
Com isso, fica cada vez mais difícil 
o desenvolvimento da agricultura 

usada para a subsistência. Isso é 
motivo de desânimo? Não! Neide 
rodrigues Vieira, de Jenipapo de 
Minas, conta que nunca perdeu as 
esperanças e que esse sentimento 
se fortaleceu com ação da LBV: 
“Eu tinha certeza que Deus não ia 
me deixar de mãos vazias, então 
hoje eu estou de mãos cheias. Essa 
cesta é uma bênção! ”.

rosalina Paula de Souza, 
moradora do município de Berilo, 
também agradeceu: “Desejo que 
Deus abençoe todos os colabo-
radores, que vocês continuem 
realizando esse trabalho porque 
muitas pessoas estão felizes com 
isso, incluindo eu”.

A campanha Diga Sim!, da 
LBV, é uma ação emergencial, que 
está distribuindo cestas de alimen-
tos em locais mais necessitados e 
cobertores de frio em locais onde 
o inverno é mais rigoroso. E tudo 
isso graças à ajuda de pessoas de 
Boa Vontade e que possuem amor 
pelo próximo.

sandra Alves dos Anjos também recebeu sua cesta
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O leão tá rindo à toa. 

Com tantas transações 

milionárias de jogadores 

de futebol, por meio dos 

clubes brasileiros, a re-

ceita Federal deve estar 

ansiosa para arrecadar 

milhões em impostos.

BH “A capital do mangalarga marchador”. A 37ª Exposição Na-

cional do Cavalo Mangalarga Marchador, que acontece no Parque de 

Exposições, é considerada a maior da América Latina e a expectativa 

da organização é receber mais de 220 mil visitantes. A exposição tem 

provas nas modalidades de três tambores, cinco tambores, seis balizas, 

maneabilidade, team penning, working penning, marchador ideal e 

apartação de curral. A programação também inclui palestras com es-

pecialistas e com presença de empresas ligadas ao segmento equestre.

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

c A n A l   A B e r t O

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

“O POder JudiciáriO é muitO HerméticO”

cOnceitO de distritO turÍsticO

de Quem é A culPA?

Em entrevista concedida à imprensa, o novo 
presidente do tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
desembargador Nelson Missias, disse que “lamen-
tavelmente o Poder Judiciário é muito hermético”. 
Ele afirma que “o problema não é só no campo 
econômico, está também no social, que é o mais 
delicado. Para que se chegue ao último problema 
e dê a ele o tratamento adequado, temos que es-
tar equalizados economicamente. Sem dinheiro, 

nada se faz. Sei da dificuldade pela qual passam 
o país e Minas Gerais e sei dos desafios que irei 
enfrentar. Mas, quando se faz uma gestão com-
partilhada, com todos sendo ouvidos e sugerindo, 
participando de uma atuação moderna, em que 
se respeitam o servidor e o juiz de primeiro grau, 
esse é o ingrediente necessário para minimizar a 
situação. Dentro do Estado, a Justiça tem que ser 
um freio, um contrapeso, para evitar excessos”.

Criar um Distrito turístico é uma ideia relati-
vamente simples. Dedicar uma área de um mu-
nicípio com o objetivo de aumentar a chegada de 
visitantes, utilizando como chamariz a construção 
de restaurantes, hotéis, parques e outras atra-
ções que movimentam as pessoas em busca de 
lazer. Nos Estados unidos, os chamados Tourism 
Improvement Districts  (tIDs), tiveram origem 

na Califórnia, em 1989. West Hollywood foi o 
primeiro distrito americano. O modelo de negó-
cios, semelhante às áreas de interesse industrial, 
se popularizou nos anos 2000 e tornou-se uma 
importante fonte de receita, transformando 
cidades como Orlando em gigantes do mercado 
de viagens.

Fonte: Brasilturis

A principal culpada é a CBF, que contratou 
o técnico tite (que para mim é um dos piores 
do Brasil) achando que com ele o Brasil seria 
hexacampeão. O fracasso, que era esperado, 
veio com a convocação de alguns jogadores 
que estiveram na Copa do Mundo em 2014, 
além de vários convocados que eram do Co-
rinthians. O técnico enganador foi paparicado 
pela maioria da imprensa esportiva do Brasil, 

principalmente por parte da tV Globo. A maior 
decepção ficou mesmo por conta do Neymar, 
que todos acham um supercraque, que não 
é. Menino ele não é mais, já vai completar 
27 anos. Por último, o fracasso da nossa 
seleção já era esperado por causa do excesso 
de mordomias, quando todos puderam levar 
seus familiares, hospedando em hotéis de alto 
luxo, tudo por conta da CBF.

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

Projetos de Juiz de Fora ficam
entre os 50 primeiros do país

Dois projetos realizados pela 
Secretaria de Educação (SE) da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) que 
participaram do “Prêmio da Fun-
dação Nacional de Artes (Funarte) 
Arte e Educação 2018” ficaram 
entre os 50 primeiros lugares. O 
edital teve 525 projetos inscritos 
de todo o Brasil e 240 classificados 
para a segunda etapa. 

Na classificação final, o projeto 
“Professor também faz Arte” ficou 
em 18º lugar e o “Formação de 
Alunos Espectadores nas Escolas 
Municipais”, proposto pelo profes-
sor Cristiano Fernandes, ficou em 
45º. Outras duas participações de 
Juiz de Fora também foram clas-
sificadas: “Arte em trânsito”, do 
Colégio de Aplicação “João xxIII”, 
em 89º lugar, e o “Moradas”, em 
228º.

O “Prêmio Funarte Arte e Edu-
cação” é iniciativa do Governo 
Federal, constituindo-se na seleção 
e premiação de projetos, propostas 
artísticas e planos de trabalho 
nas linguagens de artes visuais, 
música, dança, circo e teatro, em 
quaisquer meios e formatos que 
promovam o reconhecimento e in-
centivem a continuidade de inicia-
tivas inovadoras e experimentais 
no campo da arte e educação. Os 
projetos participantes são idealiza-
dos e executados por profissionais 
ou equipes de ensino, formado-
res e mediadores atuantes em 
instituições públicas ou privadas, 
espaços de arte ou outro modelo 
de organização comprometido 
com a formação do indivíduo para 
e através das artes.

De acordo com Iêda Loureiro, 
gerente do Departamento de 
Planejamento Pedagógico e de 
Formação, o projeto “Professor 
também faz Arte” tem o propósito 
de interligar o fazer pedagógico 
com o artístico, promovendo re-
flexões e novas ações sobre esse 
fazer e potencializando a arte/
educação na rede municipal de Juiz 
de Fora, por meio da integração 
de trabalhos artísticos produzidos 
por professores e alunos. Para que 
isso aconteça, ao longo do ano 
letivo, docentes são convidados a 
participar: do Grupo de Estudos 
(GE) Arte e Cultura, onde estudam, 
constroem arcabouço teórico me-
todológico, que subsidia as propos-
tas artísticas que se erguem nas 
escolas, compartilham e discutem 
suas práticas; de cursos e oficinas 
que proporcionam experiências 
estéticas e poéticas em diversas 
linguagens; e das mostras “Profes-
sor também Faz Arte” e “Estudantil 
de Arte’ (Amea), que acontecem 
anualmente, na segunda quinzena 

de outubro. Elas são compostas por 
trabalhos com autoria de professo-
res e alunos da educação infantil e 
do ensino fundamental, inclusive 
do Educação Jovens e Adultos 
(EJA), tendo programação que 
articula apresentações de teatro, 
dança, música e audiovisual no 
teatro da Praça do Centro de Artes 
e Esportes unificados (CEu), Par-
que do Museu Mariano Procópio, 
teatro Solar ou Pró-Música – em 
2018, as apresentações serão no 
teatro “Paschoal Carlos Magno” – 
além de exposições de artes visuais 
e literatura, montadas em galerias 
do Centro Cultural Bernardo Mas-
carenhas (CCBM).

Nos últimos anos, a Amea 
apresentou trabalhos de estudan-
tes, com programação composta 
de exposição de artes visuais em 
três galerias do CCBM e apresenta-
ções de dança, teatro e música em 
teatros com 500 lugares, durante 
quatro dias, nos turnos da manhã e 
da tarde, totalizando aproximada-
mente 16h de programação.
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SEDE DO SABArAPrEV É INAuGurADA

Foi inaugurada no último 
dia 13, a nova sede do 
SabaráPrev que fica na 
rua Dom Pedro II, 146, 

Centro. Participaram de cerimônia, 
autoridades municipais, membros 
da igreja, servidores ativos, apo-
sentados, líderes comunitários e 
representantes da comunidade 
sabarense. 

“Nós estamos muito felizes. Esse 
imóvel foi todo reformado e vamos 
entregar essa casa, junto com a di-
retoria, a presidente que se esforçou 
tanto. Muito mais do que o imóvel, 
este é um espaço de acolhimento 
do aposentado que hoje tem uma 
situação delicada. Ele merece todo 
carinho e respeito”, lembrou o pre-
feito Wander Borges (PSB).

O Instituto SabaraPrev foi criado 
pela Lei Municipal 999/2002, pelo 
então prefeito Wander Borges, ins-
tituindo o regime Próprio de Previ-

dência Social de caráter contributivo 
e filiação obrigatória, com o objetivo 
de assegurar aos servidores efetivos 

do município e seus dependentes, 
benefícios como: aposentadoria, 
pensão por morte e auxílio doença.
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O casal que
faz aniversário

no próximo
dia 28, mari e

Anderson resende
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Wander Borges compareceu à inauguração da nova sede
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Coluna da Copa:

zumBA: ritmO é FeBre nAs AcAdemiAs
“Para perder peso tem que 

rebolar”. Essa frase, apesar de ser 
usada com frequência no cotidia-
no, nunca esteve tão atual. Isso 
porque a zumba conquistou o mun-
do inteiro: a modalidade tem 15 
milhões de adeptos e está presente 
em 200 mil pontos espalhados por 
mais de 180 países. Vários famo-
sos, como Claudia Leitte, Emma 
Watson, Michelle Obama, Pitbull, 
Wyclef Jean, Shakira e Jennifer 
Lopez já aderiram a dança para 
manter o corpo em forma.  

Criada acidentalmente há 18 
anos pelo colombiano Beto Perez, 
a modalidade reúne diversos rit-
mos latinos, com uma coreografia 
fácil e divertida. E foi justamente 
essa alegria que conquistou a en-
carregada Cleide Maria. Ela conta 
que começou a praticar atividade 
física por recomendação médica 
há, aproximadamente, um ano 
e meio. “Fiz a primeira aula em 
dezembro de 2016 e fiquei apai-
xonada!”

Cleide relata que pratica duas 
vezes na semana e, antes de entrar 
na academia, não sabia dançar 
nada. “Até hoje não sei fazer isso 
direito, mas não me imagino sem 
o ritmo, pois eu amo as aulas”. 

A professora de educação física 
e de zumba Nathalia Moreno reite-
ra que para praticar a modalidade 
não é necessário saber coreogra-
fias e nem dançar. “A pessoa tem 
que se divertir. A preocupação com 
as outras coisas, como tonificar a 
musculatura e o controle arterial 
do aluno, é uma obrigação do pro-
fissional que vai orientar a aula”.

Nathalia afirma que, em média, gasta-se entre 
500 e 1.000 calorias por aula. “Essa variação de-
pendente de cada um, apesar do professor montar 
uma aula que vai favorecer uma determinada zona 
de gasto calórico, mas cada aluno vai no seu ritmo”.

A encarregada diz que, após praticar a 
modalidade, sai com a alma até mais leve. 
“Posso dizer que quando danço me sinto livre, 

mais alegre e esqueço meus problemas, afinal 
estou ali mas parece que, na verdade, estou 
em outro lugar e sou uma outra pessoa”. 

Para além das academias 

A educadora física ressalta que a zumba 
é uma atividade que pode ser praticada em 

qualquer lugar, desde academias durante 
aulas coletivas até em locais públicos. “O 
lugar mais usual é a academia, mas tem 
gente que faz aula particular, que é o que 
chamamos de equipamentos não específi-
cos de lazer. Além disso, temos programas 
na cidade que incentivam a prática da 
zumba na praça”, finaliza.

O edição do Brasil 
entrou em contato com 
a Fundação de Parques 
e Zoobotânica de Belo 
Horizonte para saber se 
havia alguma aula de 
zumba ao ar livre. Segun-
do informações da asses-
soria de imprensa, não há 
nenhuma atividade desta 
modalidade programada 
até o final deste mês. 

Principais benefícios da zumba:

tonifica os músculos;

Ajuda a controlar a 
pressão arterial; 

Auxilia no equilíbrio e postura;

Aumenta o nível de oxigênio arterial;

melhora a aparência física;
emagrece;

reduz o percentual 
de gordura.
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conheça 5 canais
no youtube para
dançar em casa:

cia. daniel saboya

Fitdance

camila carmona

umcomo

dance mais Online
Dança de Salão
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“Fiz a primeira
aula em dezembro
de 2016 e fiquei
apaixonada!”

Criada há
18 anos pelo
colombiano
Beto Perez,

a modalidade
reúne diversos
ritmos latinos,

com uma
coreografia

fácil e divertida

A Copa passou. Mais rápido que a 
gente queria, principalmente para os 
brasileiros. Ficou a saudade da festa, 
do brilho, do desfile dos melhores 
jogadores, das belas jogadas, dos gols 
e da consagração da França como legí-
tima campeã. tudo foi muito bonito e 
emocionante, ainda que tenha deixado 
no ar várias polêmicas, como é natural 
em qualquer tipo de competição, espe-
cialmente quando se trata de futebol e 
seus árbitros. 

Foi justamente pensando em 
tentar diminuir os graves problemas 
de arbitragem, coisa difícil de resolver, 
que a Fifa, dona do futebol mundial, 
resolveu lançar mão do mais avançado 
recurso da tecnologia, o famoso VAr 
(Vídeo Assistant referee) ou árbitro 
assistente de vídeo.  Pelo que foi pos-
sível acompanhar com base nos dados 
fornecidos, o objetivo foi atingido quase 
que plenamente. Sem dúvida uma 
iniciativa vitoriosa, dando uma ajuda 
importante para o árbitro e oferecendo 
maior transparência para todos.

Como toda novidade, o VAr ainda 
causa temor e resistência por parte 
de alguns especialistas e torcedores. 
Eles alegam que o futebol vai perder 
sua parte mais saborosa, a discur-
são frenética se uma determinada 
situação foi ou não regular. Do outro 
lado, grande parte dos profissionais 
e amantes do futebol aprovam e 
incentivam a implementação do 
sistema. Faço parte deste grupo.

O fato é que o futebol vem mudan-
do em alta velocidade. No passado era 
pura arte, o jogo era cadenciado, com 
muita inspiração e pouca transpiração. 

De uns tempos para cá, tudo mudou. 
Virou um negócio que movimenta altos 
interesses comerciais. Os principais 
clubes investem pesado em preparação 
física, fisiologia, medicina esportiva 
e outras situações oferecidas pela 
tecnologia. 

O jogador não é mais um simples 
jogador, se transformou num quase 
robô, atleta de alto rendimento. O jogo 
agora depende do arranque, impulsão, 
força e, principalmente, da velocidade, 
tanto das pernas, como do raciocínio. 
Até a bola e o gramado recebem 
tratamento especial, com auxílio da 
tecnologia. 

Estudos são realizados visando 
melhorar o rendimento dos atletas e 
na implementação das estratégias de 
jogo. A tecnologia é presença funda-
mental em todas estas ações.

No meio de tudo isto, existe a 
figura do árbitro e seus assistentes. 
Sem tantos recursos disponíveis eles 
são obrigados a conduzir as partidas 
confiando apenas no olho e no seu 
poder de interpretação.  Numa fração 
de segundos se obrigam a determinar 
o que é certo ou errado. uma missão 
praticamente impossível. 

Sofrem ainda com a pressão da 
torcida, dirigentes, imprensa e jogado-
res que adoram fazer uso da famosa 
malandragem. Ao longo dos anos, a 
Fifa vem tentando várias alternativas. 
Aumentou o número de assistentes, 
experimentou chip na bola e rádios 
comunicadores. Melhorou um pou-
quinho, mas não resolveu o principal.

Por tudo isso e mais alguns outros 
fatores, torna-se cada vez mais neces-

sário fazer uso do que a tecnologia 
oferece para auxiliar a arbitragem e 
dar mais transparência ao jogo. Até 
que surja algo mais competente, o 
VAr é a melhor solução. Com ele, o 
árbitro pode conferir o lance duvidoso 
pelo vídeo, contando com ajuda de 
outros especialistas, confirmando ou 
voltando atrás em sua decisão. É no 
mínimo mais honesto. Evidente que 
o custo para instalação dos equipa-
mentos, treinamento e contratação de 
pessoal, não é acessível para todos os 
jogos. Mas nas principais competições 
ou nas grandes decisões sua utilização 
não pode ser desprezada.  

O VAr é um investimento que os 
organizadores do futebol precisam 
fazer. representa maior credibilidade 
para as competições, patrocinadores 
e torcedores. De que adianta investir 
tanto com centros de treinamentos, 
direitos, salários e outras despesas, se em 
determinado jogo tudo pode ser jogado 
no lixo por causa de um erro do árbitro. 

O futebol está cada vez mais mo-
derno, avançado e profissional. utiliza 
o marketing como ferramenta para im-
pulsionar sua imagem e faturamento. 
Não pode de forma alguma prescindir 
da tecnologia para estancar seu pro-
blema maior, a arbitragem. E o VAr é 
a melhor solução de momento. A Copa 
do Mundo nos mostrou sua eficiência. 
Sem ele o resultado final poderia ser 
bem outro. Como já aconteceu em 
outras competições. 

O certo, meus amigos, é que 
futebol e tecnologia precisam andar 
abraçados, sempre na mesma veloci-
dade do jogo. 

O grande sucesso que foi a 
Copa da rússia deixou o mundo 
inteiro com saudades e expecta-
tiva para o evento no Qatar em 
2022, que seja tão boa ou até 
melhor, principalmente para o 
Brasil. A presença da Croácia na 
decisão é prova de que falta de 
tradição não é mais empecilho 
para nenhum país sonhar com 
o título mundial.

O Brasil e outros países se 
fiaram no “peso” de suas anti-
gas conquistas e se deram mal. 
A eliminação da Alemanha na 

primeira fase, já foi um prenún-
cio do que poderia estar por vir. 
Os sul-americanos, favoritos, 
foram eliminados pela França 
e o Brasil provavelmente estaria 
entre eles, caso não tivesse an-
tes sido eliminado pela Bélgica, 
adversária da França na semifi-
nal. No planejamento francês 
seria o Brasil em seu lugar e 
a Bélgica foi mesmo a grande 
sensação da Copa, mas a França 
soube vencê-la e o centroavante 
Lukaku esteve apagado naquela 
partida.

A França levou o troféu para 
Paris com todos os méritos: 
invicta, participou e ganhou as 
melhores partidas da competi-
ção, juntamente com Portugal 
x Espanha (melhor jogo da 
primeira-fase), outra favorita 
também eliminada precoce-
mente do torneio. revelou o 
camisa 10 mais jovem (Mbappé) 
e também o melhor técnico 
que agora se juntou à Zagallo e 
Beckenbauer, como os únicos a 
ganharem a Copa com jogadores 
e treinadores. 

Parte final

As estrelas anunciadas com 
grande cartaz, Neymar, Messi 
e Cristiano ronaldo, decepcio-
naram cada um à seu jeito: 
Neymar não parou em pé, só 
marcou dois gols e virou assunto 
mundial para piadas da internet, 
Messi começou perdendo pênalti 
no empate de estreia contra a 
Islândia e teve atuação abaixo da 
expectativa nas fases seguintes, 
Cristino ronaldo começou “voan-

do” ao marcar todos os três gols 
de Portugal no empate contra a 
Espanha. Com isso, quem aca-
bou levando a bola-de-ouro foi 
o número 10 da Croácia: Modric, 
pouco falado antes do começo 
da Copa.

Courtois foi o melhor de 
todos grandes goleiros que 
agarraram na rússia. Essa foi, 
sem dúvida, uma das melhores 
finalíssimas da história com 

6 gols assinalados e emocio-
nante do primeiro ao último 
apito do fraco juiz argentino, 
que recorreu ao VAr, gran-
de novidade do evento na 
confirmação do pênalti que 
Griezzman marcou. Até uma 
chuva de verão, no momento 
da comemoração, apareceu 
hollywodiano nas telas do es-
tádio em Moscou e do mundo 
inteiro.

França campeã de 2018

Fi
fa

Futebol & tecnologia


