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vendas no dia dos Pais podem
render quase r$ 2 bi em BH

A recuperação da economia já pode ser 
traduzida em resultados práticos para o 
comércio. Uma pesquisa da CDL/BH prevê 

um faturamento de R$ 1,81 bilhão em vendas no 
Dia dos Pais. A primeira data comemorativa do 
segundo semestre projeta um crescimento de 
1,98% em relação ao mesmo período do ano 
passado. economiA – PáginA 5
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Josué Alencar é 
cobiçado para vice

Mesmo não sendo can-
didatos a cargos eletivos 
neste pleito, os prefeitos 
de Betim, Vittorio Medioli 
(Podemos), e de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PHS) 
estão sendo procurados 
para opinar sobre alianças 
que estão sendo formadas 
na disputa ao Palácio da 
Liberdade. Enquanto isso, 
o empresário Josué Alencar 
(foto), passou a ser o nome 
preferido para o cargo de 
vice, tanto dos candidatos à 
presidência, quanto ao go-
verno. PolíticA – PáginA 3
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Mitos prejudicam cobertura vacinal e 
preocupam órgãos de saúde

capital mineira tem 409
Academias a céu Aberto

oPiniÃo – PáginA 2

esPorte – PáginA 12Mesmo proibido, pessoas continuam
usando cerol e linha chilena cidAdes – PáginA 10

Nos últimos 4 anos, o desemprego entre as mulheres cresceu uma média 
de 70%. Uma pesquisa do IBGE apontou que o rendimento médio mensal 
feminino é de R$ 1.764, enquanto que o masculino chega a R$ 2.306. A 
diferença é de 23,5%

desemprego aumentou
70% entre as mulheres

gerAl – PáginA 9
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Obras do Rio Paraibuna chegam à  
fase final em Juiz de Fora cidAdes – PáginA 11

Pouco conhecida da população, a Atrofia Muscular Espinhal é uma doença ge-
nética que causa degeneração dos neurônios motores localizados nos cornos da 
medula espinhal. O resultado dessa patologia é a perda dos movimentos e fraqueza 
capazes de comprometer gestos simples como erguer a cabeça, sentar e andar.

sAÚde e vidA – Pág. 7

Perda e fraqueza nos movimentos
caracterizam Atrofia muscular espinhal
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É sempre dito neste espaço que eles 
não cedem nem desistem, como 
ficou provado pelo procurador Ro-

gério Favreto, que, durante plantão de um 
domingo, concedeu habeas corpus para 
soltar Luiz Inácio da Silva (PT). 

Foi um reboliço na República que 
acabou resultando em nada e o famoso 
presidiário continua em cana. No final das 
contas era uma forma de viabilizar sua 
candidatura à Presidência da República. 
Ao que tudo indica fica como um sonho 
dos comunistas, embora não se possa ga-
rantir que outra falseta seja imaginada e 
colocada em prática para que o presidiário 
fique livre para se candidatar. 

Afinal, tudo de ruim no Brasil é sem-
pre possível, o que, em sua época, fez o 
general de Gaulle, da França, dizer que 
“o Brasil não é um país sério”. Essa ver-

dade incontestável haverá sempre de nos 
deixar em alerta em relação a possíveis 
artimanhas que possam se concretizar 
daqui para frente. 

Como levar a sério um Congresso que 
trabalha para deixar tudo igual como sem-
pre foi? Aliás, quais as pessoas realmente 
sérias da República brasileira?

Como uma nau sem rumo, vamos 
seguindo em frente apesar de a consci-
ência nos alertar que algo de errado e 
complicado acontecerá. Luiz Inácio nada 
mais é do que um produto de nossas 
fraquezas que atravessam séculos.São 
elas que podem explicar sua condição 
de bilionário com impressionante quan-
tidade de terras não só no país mas 
também fora dele.

O torneiro mecânico que cortou seu 
próprio dedo mindinho para ganhar 

aposentadoria, nunca teve limites na sua 
ambição. Não dá para entender como 
Luiz Inácio vai levando à frente seu projeto 
de dominar o país apesar de todo o seu 
histórico.

Muito menos entender como conti-
nua sua preferência como candidato à 
Presidência da República, depois de todo 
histórico que ele e sua turma fizeram 
para “quebrar” o país e dominá-lo com 
seu discurso arrevezado dentro do projeto 
imaginado por Fidel Castro.

O plano é nunca desistir, sempre 
mantendo a sanha ideológica. Basta 
lembrar que José Dirceu, esse sim o 
comandante-geral do esquema co-
munista, agora está solto e livre para 
continuar a arquitetar maldades contra 
o país, por obra nada mais, nada menos 
do que Toffoli.

convenções partidárias
É intensa a movimentação nos meandros da política nacional e mineira 

por conta do período de convenções partidárias, cujo escopo maior é a escolha 
dos candidatos que vão concorrer ao pleito eleitoral de 2018. E, como dizem 
os especialistas, a democracia pode não ser perfeita, mas ainda é o melhor 
sistema para se governar nosso Brasil, assim como todo o mundo. A ordem, 
então, é todos às urnas.

O período permitindo por lei para a ratificação dos nomes teve início no dia 
20 de julho e seu término será 5 de agosto. E é exatamente nesse momento 
que os grandes partidos buscam entendimentos visando alianças para facilitar a 
escolha dos nomes mais influentes a cargos majoritários: governador e senador.

 É o jogo da política em sua plenitude. Mas, o certo é que o magistrado 
desse espetáculo é o eleitor, a quem cabe a palavra final. Em Minas, a pola-
rização entre dois grupos PSDB e PT já é uma realidade, contudo, isso não 
significa dizer que essas siglas representem a única opção para os votantes. 
Pelo contrário, o tempo é de reflexão, posto que será quase uma dezena de 
candidatos ao Palácio da Liberdade, além de meia dúzia de nomes disputando 
o Senado, ou seja, aproximadamente, 3 mil nomes no páreo à Câmara Federal 
e à Assembleia Legislativa. 

Por isso, não pode haver desculpa tradicional do tipo “não há opção”, sendo 
obrigado a recair pelo discurso que escolheu “o menos pior”. A lista é enorme e 
o cidadão têm alternativas para decidir quem melhor lhe representa. 

Em verdade, a pessoa, por mais simples que seja, não deve se deixar levar 
pelo falatório comum que ocorre nessas ocasiões. Certamente promessas 
vãs serão levadas às TVs no horário gratuito eleitoral. No entanto, a fala dos 
representantes do grupo governista e do bloco mais forte de oposição não deve 
ser muito divergente: um prometendo dias melhores, a partir de um cenário 
econômico nacional mais adequado; enquanto os opositores insinuam voltar 
ao poder para dar continuidade a uma administração proativa. Tudo balela! 

Seria importante levar em consideração um fato concreto: desta vez, 
existem vários nomes à altura das tradições mineiras, todavia, e como já 
aludido, a escolha é do cidadão. Fica a critério pessoal de cada um, a análise 
sobre os nomes que encabeçam a lista.

 Em compensação, seria salutar o fim da conhecida troca de favores 
também bastante comuns. A venda de votos, por intermédio de agrados 
menores, denigre a imagem das partes envolvidas e, ao mesmo tempo, retira 
da população o caminho na construção de uma nação forte e libertária.

Teremos 60 dias de debates intensos, certamente com elevado grau de 
exacerbações, porém, exageros à parte, após essa temporada fica mais nítida 
a percepção do eleitor sobre o nome a ser escolhido na urna eletrônica.

falta de vacinação reacende 
casos de doenças já erradicadas

Não é novidade que a vacinação é a melhor 
maneira de se imunizar contra diversas 
doenças. No entanto, a queda na cober-
tura vacinal é uma realidade. Desde 2011 

observa-se essa redução e um exemplo é que o índice 
de crianças vacinadas com a tríplice viral (que imuniza 
contra o sarampo, caxumba e rubéola) alcançou 100% 
enquanto que, em 2017, o índice caiu para 83%. A 
cobertura relativa à poliomielite também era total no 
início da década, mas, no ano passado, ficou em 77%.

A influência dos grupos antivacinas e das notícias 
falsas, que circulam pelas redes sociais, são alguns dos 
motivos que fazem a população deixar de procurar a 
imunização. Como consequência disso, diversas doen-
ças já erradicadas no Brasil estão voltando. É o que 
explica a coordenadora de Imunização da Secretaria 
de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Eva 
Lídia Medeiros (foto).

comparativo de cobertura vacinal 

vacina 2011 2017 2018

(Bcg) contra a tuberculose 102,88% 92,21% 76,73%

vacina oral de rotavírus Humano (vrH) 96,22% 83,28% 66,46%

vacina contra poliomielite (Polio) 103,22% 83,72% 66,34%

vacina tríplice viral (d1) 100,8% 88,04% 66,79%

minas gerais está com o índice de 
vacinação dentro do normal? Qual 
a atual situação do estado?

Nossas coberturas estão muito baixas, 

principalmente, para crianças. Avaliando uma 

série histórica que fizemos, percebemos que 

existe sim uma redução da cobertura vacinal 

para todos os tipos de vacinas.

 

Por que as pessoas estão deixando 
de se vacinar?

Existem diversos fatores que podem 

contribuir para a baixa cobertura vacinal. 

Uma delas é que a população deixou de ver 

a circulação de várias doenças, que foram 

eliminadas por meio das vacinas, e não 

enxergam a importância de se imunizar. 

As notícias falsas também contribuem para 

isso. As fake news circulam na internet e as 

pessoas passam a receber informações que 

não são verídicas acerca do tema. Além dis-

so, o sistema não era nominal e agora cada 

pessoa que chega na sala de vacinação 

precisa ser cadastrada pelo nome e vaci-

nas. Tem alguns municípios que utilizam o 

sistema e não fazem a transferência correta 

ou, às vezes, o vacinador aplica a injeção e 

esquece de fazer o registro.

Hoje, os grupos antivacinas estão 
ganhando força. na sua opinião, 
como isso pode ser combatido?

A Secretaria de Estado tem propagado 

informações sobre o que, de fato, é verdade 

e mito. Publicamos algumas matérias a fim 

de desmentir boatos que circulam na inter-

net. No mais, é preciso uma conscientização 

da população. Para melhor informação, é 

necessário que se busque fontes oficiais ao 

invés de veicular as que são falsas e que, 

muitas vezes, não sabemos de onde vem.

Alguns especialistas do ministé-
rio da saúde relataram que os 
brasileiros só vão tomar a vacina 
quando sentem medo. você ob-
serva isso?

Infelizmente, sim. Isso acontece bastante 

na nossa rotina. As pessoas procuram as 

unidades de saúde somente quando sur-

gem  casos, surtos ou até mesmo óbitos. 

Temos como exemplo a febre amarela. A 

gente tinha um grupo grande sem a devida 

imunização no nosso estado. E eles não se 

preocupavam em buscar a proteção. Depois 

das mortes pela patologia, as pessoas come-

çaram a correr atrás da vacina.

Quais podem ser as consequências 
da falta de vacinação?

Pode haver ocorrências dessas doenças com 
óbitos ou sequelas. Algumas patologias já estão 
voltando, como é o caso da febre amarela que 
não fazia vítimas há tempos. O sarampo, apesar 
de ainda não ter nenhum caso confirmado no 
estado, já acometeu pessoas em alguns lugares 
do país. E o risco da reintrodução da poliomieli-
te, que pode causar a paralisia infantil. Isso tudo 
são problemas decorrentes da baixa cobertura 
vacinal. Quando os índices de imunização estão 
altos e homogêneos, fica garantido que a po-
pulação está protegida daquele determinado 
vírus. Mas, quando as coberturas estão baixas, 
ele pode circular e acometer, principalmente, 
os não vacinados.

vai haver ações de vacinação des-
sas doenças no estado?

A partir do dia 6 até 31 de agosto teremos a 
campanha contra a poliomielite e sarampo. O 
dia D desta ação será no dia 18 de agosto, sába-
do, onde as unidades estarão abertas a fim de 
receber a população para que todos coloquem a 
caderneta de vacinação em dia. A campanha vai 
ser para crianças de 1 ano até menores de 5 anos. 

Fica o convite para a população. E, caso 
alguém apresente dúvidas, tenha perdido o 
cartão ou não esteja com a vacinação em 
dia, deve procurar a unidade de saúde mais 
próxima da residência para se proteger.
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V I G Í L I A S

tércio Amaral

vereador sem prestígio
Desde o início deste ano, o presidente da Câmara Municipal 

de Belo Horizonte, Henrique Braga (PSDB), bradava: “Sou 
candidato a senador e ninguém me desvia dessa proposta”. 
No entanto, agora, na hora da definição dos nomes na disputa 
majoritária para o pleito de 2018, o ilustre vereador sequer foi 
mencionado. Ou seja, para a cúpula tucana do estado, o Braga 
é um zero à esquerda. Tadinho dele, gente!

tucano em apuros
O presidente estadual do PSDB, deputado federal domin-

gos sávio, pode ser uma das vítimas de Aécio neves (PSDB), 
caso ele resolva deixar o Senado para tentar eleger-se parla-
mentar federal. A base eleitoral de sávio é a mesma de seu 
padrinho, ou seja, um vai terminar tomando voto do outro. O 
tempo anda turvo. 

Ausência de periódicos 
Uma constatação triste para os mineiros: é cada vez menor 

a presença de jornais nas maiores cidades mineiras, especial-
mente, as mais distantes da capital.

Aécio lembra francelino
Em Brasília, comenta-se que, se for candidato a deputa-

do, o atual senador Aécio neves (PSDB) não pretende fazer 
comícios ou reuniões de grande porte, devido a sua situação 
de denunciado em diferentes processos.

comentário único. Só para registrar: em 1970, francelino 
Pereira foi reeleito o deputado mais votado de Minas sem fazer 
campanha. Porém, o motivo foi outro. Ele estava acamado 
com hepatite. Agora, Aécio quer se eleger e, por causa das 
denúncias, tem medo da reação do público. Isso será algo 
inusitado, com certeza.

Presidente do Bdmg
A assessoria de imprensa do BDMG nega que o presidente 

marco crocco seja o autor da nota publicada que faz referência 
aos reflexos sobre possíveis privatizações do Banco do Brasil e 
da Caixa Economia Federal.    

manutenção do sigilo
Na qualidade de representante da Ordem dos Advogados 

em Minas Gerais, luis felipe silva freire, elogiou a entrada 
em vigor da nova lei de Proteção de Dados Pessoais. A nova 
legislação permitirá que pessoas que vendem informações 
para empresas, por meio da internet, possam ser processadas. 
“Espero que a lei evite que muita gente tenha o seu sigilo 
invadido”, pontua. 

licitações
Em debate na Câmara dos Deputados, uma nova lei de 

licitações promete mudar completamente a atuação no 
serviço público. Na avaliação do deputado federal do MDB do 
Maranhão Hildo rocha, a atual legislação sobre o tema faz 
com que uma concorrência simples demore até 8 anos para 
ser realizada. “Isso é o fim do mundo”, afirma. 

Prestígio de medioli
O prefeito de Betim, vittorio medioli (Podemos), passou 

a ser consultado para se definir nomes e alianças no que diz 
respeito à eleição estadual e também à sucessão presidencial. 
“Betim se transformou na Meca da política mineira”, disse um 
parlamentar próximo ao prefeito. 

tv nas eleições
Acostumado a opinar sobre temas políticos, o historiador 

paulistano leandro Karnal disse que, apesar do crescimento 
das redes sociais na política, para o pleito deste ano, o horário 
de TV ainda terá uma grande força. “Daí, a pressão do PT e 
PSDB para fazerem alianças partidárias, com a finalidade de 
conseguirem mais espaço no rádio e televisão”, lembrou o 
professor. 

Bolsonaro isolado
“O jogo da sucessão presidencial estava apenas em perío-

do de ensaio. Agora, quando a partida começa a ser jogada, 
alguns membros da equipe serão deixados para escanteio. 
Assim, Jair Bolsonaro vai começa a sentir a pressão de sua 
candidatura. Por exemplo, seu partido, o PSL, está ficando 
isolado e isso é ruim para o seu projeto político”, avalia o 
cientista político marco Aurélio nogueira.

País dividido?
Preocupado com o futuro do Brasil, a partir do próximo ano, o 

secretário de Justiça de São Paulo, marcio elias rosa comentou que 
o ideal seria o eleitor escolher um nome para presidente que tivesse 
a capacidade de unir o país. “Esse antagonista ideológico pode nos 
levar a ter mais problemas sérios no futuro”, previu o secretário.

Alckmin em apuros
Na mesma semana, em que contabilizou apoio de alguns 

partidos importantes para sua candidatura, o ex-governador 
geraldo Alckmin (PSDB) também se viu atingido pela prisão 
de alguns de seus ex-auxiliares, supostamente envolvidos na 
corrupção relacionada à construção do Rodoanel, no entorno 
da cidade de São Paulo.

esperta advogada
Ao ser convidada para se tornar candidata a vice-presidên-

cia da República na chapa encabeçada pelo presidenciável 
Jair Bolsonaro (PSL), a advogada Janaina Paschoal pediu 
um tempo. Segundo pessoas próximas, ela queria saber qual 
o motivo dos outros nomes sondados não terem aceitado o 
convite. Mistério...

Segundo informações dos meandros da 
política mineira, os prefeitos de Belo 
Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), e de 
Betim, Vittorio Medioli (Podemos), 

seriam preservados para o segundo turno das 
eleições 2018.

No caso específico de Medioli, a “preserva-
ção” para um eventual segundo tempo do jogo 
sucessório acabou acontecendo agora. Aliás, 
ele foi demandado várias vezes, na semana 
passada, com a finalidade de ajudar na aliança 
política envolvendo o MDB, o Palácio da Liber-
dade e o ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio 
Lacerda (PSB). Esse acordo inclui também várias 
siglas menores, que estão fechando suas uniões 
nesse período de convenções partidárias.

Pessoas próximas ao chefe do executivo de 
Betim consideram que ele atua com desenvol-
tura no que diz respeito a esses pactos, princi-
palmente, pelo fato de gostar de fazer política. 
“Trata-se de um cidadão realizado financeira-
mente. Não precisa de mandato eletivo para 
tocar sua vida. Portanto, sua presença nesses 

debates e entendimentos de bastidores rela-
cionados à sucessão estadual vem de encontro 
com algo que ele sabe fazer: ser um empresário 
de sucesso, mas sem perder o gosto pela política 
partidária”, comenta um amigo.

O outro trunfo a ser usado em um possível 
segundo turno é o prefeito da capital. Com 
Kalil, a análise é completamente diferente: o 
ex-presidente do Galo, embora com popula-
ridade por não nutrir desgaste no seu cargo 
eletivo, se nega a entrar no embate da sucessão. 
Portanto, se resolvesse, de uma hora para outra, 
subir ao palanque para pedir votos, poderia 
ser mal interpretado pelos eleitores belo-hori-
zontinos. Contudo, os matemáticos da política 
mineira consideram que ele também possa ser 
um integrante da lista das boas reservas em 
uma eventual segunda etapa da eleição.

 

Josué Alencar
Deputados, analistas políticos e jornalis-

tas que foram ouvidos, a respeito do empre-
sário Josué Alencar, fizeram comentários mais 
ou menos na mesma linha. Para eles, trata-se 
de um cidadão bem sucedido no mundo dos 

negócios. Devido a essa realidade, ele tem 
declarado não ser de sua vontade se tornar 
um político profissional. Vem daí a tese para 
a escolha de seu nome.

“É o candidato a vice ideal. Não faz sombra 
a ninguém e não representa riscos. Afinal, 
depois do trauma vivenciando por Dilma Rous-
seff (PT) com Michel Temer (MDB) e do próprio 
governador Fernando Pimentel (PT) como seu 
vice Antônio Andrade (MDB), o ideal é escolher 
alguém mais sereno para não propalar brigas 
e desavenças futuras”, observou uma fonte a 
este repórter. 

Se a opção incidir pela participação de even-
tual candidatura em Minas, Alencar seria tam-
bém aproveitado para dividir e/ou equilibrar 
as forças produtivas aglutinadas nas grandes 
instituições, como Fiemg, Faemg, ACMinas, 
Fecomércio MG, entre outras entidades. As 
personalidades dessas organizações almejam 
apoiar um único nome ao governo de Minas. 
E apenas a presença de um representante do 
segmento empresarial na chapa faria com que 
houvesse uma partilha da fatia desse público 
formador de opinião.

Uma gestão compartilhada, democrática e par-
ticipativa. Assim será a liderança do vice-presidente 
Aurélio Marangon Sobrinho à frente da Fiemg Re-
gional Zona da Mata. O empresário, também pre-
sidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil 
de Juiz de Fora (Sinduscon-JF), foi empossado em 
solenidade realizada no dia 20 de julho, na sede da 
entidade, contando com a presença do presidente 
do Sistema Fiemg, Flávio Roscoe. Na ocasião, tomou 
posse também o diretor da Fiemg Regional Zona da 
Mata, Heveraldo Lima de Castro, atual presidente do 
Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria 
de Juiz de Fora (Sindipan-JF).

Cerca de 200 pessoas compareceram à 
solenidade, como representantes do Sistema 
Fiemg, presidentes de Sindicatos Patronais, 
representantes de entidades, autoridades polí-
ticas e lideranças empresariais de Juiz de Fora e 
região. O momento também foi de posse para 
a nova diretoria do Centro Industrial de Juiz de 
Fora (CIJF), entidade parceira do Sistema Fiemg, 
que tem agora Tadeu Monteiro de Barros Pinto 
na presidência. O empresário é vice-presidente 
do Sistema Fiemg, presidente do Sindicato das 
Indústrias de Meias de Juiz de Fora (Sindimeias-
-JF), e sócio-diretor da Meias Young.  

Primeiramente foi realizada a assinatura 
do termo de posse do CIJF, seguida pela 
palavra do presidente da entidade de 2013 a 
2017, Leomar Delgado, que destacou a honra 
em ter presidido uma entidade de 92 anos, 
ainda mais antiga que a Fiemg. “O Centro 
Industrial nunca se negou à luta e sempre foi 
dos empresários e da população. Agradeço a 
todos que confiaram a mim este trabalho e 
encerro meu mandato feliz, pois fiz o melhor 
que pude, tentando honrar a galeria de ex-
-presidentes da entidade”, disse.

Monteiro, assinou o termo de posse em 
nome de toda a sua diretoria e, em seu pro-
nunciamento, disse que precisamos mudar a 
forma da cidade enxergar o empreendedor. 
“O CIJF não medirá esforços para reunir os 
melhores cérebros da cidade e trabalhar pelo 
empreendedorismo. Somos otimistas e acredi-
tamos que podemos mudar a realidade de Juiz 
de Fora e tornar nossa cidade um polo produtor 
de tecnologia”, afirmou.

Depois foi assinado o termo de posse da 
Fiemg Regional Zona da Mata, por Aurélio 
Marangon e pelo diretor Heveraldo de Castro. 
Marangon se disse honrado em poder estar à 

frente de tão representativa entidade. “Minha 
intenção é fazer desta uma gestão compartilha-
da, democrática e participativa, voltada para 
a defesa dos interesses da indústria, sempre 
contando com o apoio dos presidentes de 
sindicatos”, disse. 

Roscoe agradeceu a atuação dos presiden-
tes de sindicatos, que deve ser reconhecida, pois 
trata-se de um trabalho abnegado, voltado para 
a coletividade. “Tenho certeza de que faremos 
uma ótima gestão, baseada na meritocracia. 
Temos responsabilidade, enquanto sociedade 
civil organizada, de mudar os rumos do nosso 
país”, declarou. 

Encerrando o evento, o prefeito de Juiz 
de Fora, Antônio Almas (PSDB), parabe-
nizou os empossados e desejou que este 
momento de união perdure, para que 
possamos estabelecer uma relação de 
participação e parceria.  

Marangon é engenheiro civil, formado 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
– UFJF, sócio fundador da Construtora Wao-
-Mar, que está no mercado de Juiz de Fora 
há 40 anos, além de atual presidente do 
Sinduscon-JF.

Prefeito de Juiz de fora prestigia
posse da fiemg na Zona da mata

Kalil, medioli e Josué são
nomes cobiçados dos eleitores

Aurélio marangon e o prefeito de Juiz de fora, Antônio Almas
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Passados 2 meses da greve dos cami-
nhoneiros, o mercado e o governo 
estão concluindo, neste final de 
julho, as contas dos prejuízos que 

ela causou à economia do país. Embora 
agora já se perceba, segundo índices oficiais, 
que seus efeitos começam lentamente a ser 
superados, constata-se também que os pre-
juízos que ela causou foram até maiores do 
que à época se imaginava. Há coisa de um 
mês, poucos dias depois do final da greve, o 
Boletim Focus, do Banco Central, mostrava 
que a projeção de crescimento para este ano 
havia caído de 2,37% para 2,18%, enquanto 
a estimativa de inflação para 2018, que até 
então era de 3,6%, aumentou em meio 
ponto percentual.

O setor produtivo também já mediu os 
estragos: a produção da indústria automobi-
lística caiu 15% em maio, na comparação com 
o mesmo mês do ano passado, interrompen-
do uma sequência de 18 meses de expansão. 
A construção civil registrou perdas avaliadas 
em cerca de R$ 5 bilhões e as empresas 
aéreas avaliam prejuízos diários, durante o 
período da greve, de R$ 50 mil. E, por conta 
do desabastecimento de rações, produtores 
de proteína animal calculam em 64 milhões o 
número de aves mortas por falta de alimento 
– um prejuízo que, somado ao da paralisação 
de frigoríficos, superou os R$ 3 bilhões.

São dados que, se desnudam a total 
dependência logística de todos os setores 
produtivos em relação ao transporte rodo-
viário, chamam a atenção, também, para 
outras questões inexplicáveis, levantadas 
em estudos da nossa Fundação Dom Cabral: 

por que um país de dimensões continentais 
como o Brasil concentra 75% da demanda 
por transportes neste modal? Por que ape-
nas 9,9% dessa demanda é atendida pelas 
vias marítimas e hidroviárias e, finalmente, 
por que apenas 5,8% por ferrovias? A explica-
ção nos remete aos anos 1950 e a uma justa 
intenção desenvolvimentista – a do governo 
Juscelino Kubitschek. Juscelino havia percebi-
do que a industrialização era o caminho para 
superar a pasmaceira econômica do país, 
gerar empregos, renda, impostos e bem es-
tar social. E via na indústria automobilística, 
com sua enorme capilaridade, o instrumento 
perfeito para isso. Mas via, também, que 
para viabilizá-la era preciso abrir estradas. 
O problema é que aqueles que o sucederam 
não pararam mais de fazê-lo.

O resultado é que, hoje, temos uma 
malha rodoviária de quase 2 milhões de 
quilômetros contra pouco mais de 30 mil 
quilômetros de ferrovias (já chegou a ter 
34 mil) utilizando quatro tipos diferentes 
de bitolas – o que, juntamente com o fato 
de serem operados por seis companhias 
distintas que não compartilham suas linhas 
impede a integração do sistema. O resultado 
é que dessa extensão total não mais que 12 
mil quilômetros são efetivamente utilizáveis, 
de acordo com estudo da Confederação 
Nacional da Indústria.

Um ponto de partida para a recuperação e 
modernização do setor ferroviário, de acordo 
com esse estudo, poderia ser a prorrogação 
antecipada dos atuais contratos de concessão, 
exigindo das empresas o compartilhamento 
de parte de suas malhas e investimentos de 

valores pré-estabelecidos em melhorias e 
ampliação. Tecnicamente é algo bem viável, 
mas por tratar-se de uma negociação que 
envolve o governo federal torna-se, conve-
nhamos, utópica. Coisa para ser discutida, 
com otimismo, pelos próximos 5 ou 6 anos.

Há, na verdade, projetos em andamento, 
embora a passo de tartaruga, como o de 
concessão de um trecho de cerca de 1,5 mil 
quilômetros da ferrovia Norte-Sul e o lança-
mento do edital de um trecho da Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste, entre Ilhéus e 
Caetité, na Bahia, que exigirá do investidor 
um aporte de mais de R$ 1,14 bilhão. Mas 
o grande problema é que mesmo projetos 
economicamente viáveis têm custos muito 
elevados até para a iniciativa privada. Se 
é assim, o que dizer quanto a um governo 
quebrado, incapaz de prover até aquilo que 
há de mais básico, como educação, moradia, 
segurança pública e saúde? Sintomático 
desta penúria é que um ministro venha a 
público para propor, entre outras sandices, 
que o SUS passe a ser pago.

Enfim, não há nada que se possa fazer 
nem em médio prazo. O Brasil vai continuar 
por muito tempo ainda na contramão de 
outros países, como o Canadá, onde apenas 
8% dos transportes são feitos por rodovias e, 
mesmo assim, em percursos de menos de 
300 quilômetros entre os terminais ferro-
viários e os distribuidores. E, aí, deixo uma 
pergunta incômoda: por que nenhum dos 
pré-candidatos à Presidência da República 
sequer tocou neste assunto? Simples: fer-
rovia não dá voto. Não dá para jogar sobre 
trilhos uma capinha de asfalto.

ferrovia não dá voto

77% dos consumidores ainda não
sentem a recuperação da economia
Para complementar renda, 64% dos brasileiros recorreram a bicos no primeiro semestre

Mesmo com os números apontando 
uma gradativa melhora na econo-
mia, o consumidor ainda segue 
na dúvida quanto à recuperação 

do país. Prova disso é que uma pesquisa do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e 
da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) apontou que 77% dos brasileiros não 
sentiram o fim da recessão. Como reflexo do 
cenário ainda incerto, 83% das pessoas tiveram 
que fazer cortes no orçamento.

Dos entrevistados, 61% cortaram as refeições 
fora de casa para economizar. Outras restrições 
foram na compra de roupas, calçados e aces-
sórios (57%); itens que não são de primeira 
necessidade em supermercado, como carnes 
nobres, iogurte e bebidas (55%); além dos 
gastos de lazer como cinema e teatro (53%).

Mas a ideia de poupar não foi seguida por al-
guns: o estudo mostrou que 64% dos consumido-
res recorreram a alguma forma de trabalho extra 
ou bicos para complementar a renda no primeiro 
semestre do ano. Nas classes C, D e E o número 
salta para 70%. Para o educador financeiro do 
SPC Brasil José Vignoli, esse comportamento 
mostra que o brasileiro anda gastando mais do 
que deve. “As pessoas se acostumaram com um 
padrão de consumo que não é real diante da 
renda oriunda do trabalho”, explica.

Ele acrescenta que há uma proximidade pe-
rigosa do brasileiro com o crédito. “Isso auxilia 
no costume a um padrão de vida que ele não 
pode manter. Assim, o índice de endividamento 
das famílias só cresce. Por isso as pessoas tem 
a ideia de que sua renda é baixa, até concordo 
que, de um modo geral, pode ser. Porém, se 
os consumidores não fizerem sacrifícios, não 
conseguirão fechar as contas no final do mês”.

O educador financeiro elucida que o fim 
da recessão econômica é notado macroeco-
nomicamente e ainda vai demorar um pouco 

para que o consumidor sinta isso diretamente 
no bolso. “Por tudo isso, é necessário pla-
nejamento. As pessoas precisam listar suas 
despesas para ter perfeita noção do que está 
gastando e se é possível fazer algum remane-
jamento ou corte para adequar seu estilo de 
vida ao que recebe”.

Vignoli esclarece que para muitos isso é 
dar um passo para trás, mas, para ficar com 
as contas em dia é fundamental. “É melhor 
que cair no cheque especial, abusar do crédito 
ou, até mesmo, se envolver em dívidas. Coisas 
que temos visto com assiduidade no dia a dia 
do brasileiro”.

Na opinião do especialista, uma atividade 
extra pode ser feita a fim de formar uma 
reserva financeira e não para tapar buracos. 
“O planejamento entra neste sentido, desde 
o aplicativo de controle até o caderninho da 
vovó. Uma reflexão sobre o nível de consumo 
é o essencial”.

Foi com base nesse controle financeiro 
que a balconista Jennifer Souza decidiu iniciar 
uma atividade extra. “Comecei a observar que 
não sobrava dinheiro no fim do mês. Me casei 
recentemente e ainda estou pagando alguns 
móveis. Tudo foi bem arquitetado e estamos 
conseguindo quitar tudo, mas percebi que podia 
começar algo para ter uma graninha a mais”.

Jennifer começou a trabalhar como manicure 
nos fins de semana. “Sempre gostei dessa área, 
não foi algo que precisou de um investimento, 
pois eu uso os instrumentos da própria cliente por 
questão de higiene. Comecei a atender minhas 
amigas e elas foram me ajudando a divulgar, hoje 
atendo de 6 a 8 pessoas por fim de semana”.

Vendo o resultado, ela não pretende parar tão 
cedo. “Estou guardando tudo no banco, quem sabe 
mais pra frente compro uma viagem ou algo assim. 
Vou juntando, por enquanto, porque a situação ain-
da está difícil para todo mundo. Hoje tem emprego, 
amanhã podemos não ter. Prefiro ser cautelosa”.

muitas pessoas ainda vivem com orçamento mensal apertado
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recado a Anastasia
Quando esteve em Montes Claros, o tucano Antonio Anastasia 

ouviu do prefeito da cidade, Humberto souto (PPS): “Se você acei-
tar o Aécio neves (PSDB) em seu palanque, não conte comigo”.

Anastasia 2
Três dias depois, na cidade de Astolfo Dutra, na Zona da 

Mata, Anastasia apareceu em palanque exatamente ao lado 
do grupo de Aécio neves, contrariando o pedido de Humberto 
souto (PPS) Aí, o pessoal de Montes Claros ficou de orelha em 
pé. Coisas da política mineira.

imprensa regional
“Todos os candidatos aos cargos majoritários tem por tradi-

ção realizarem visitas aos órgãos de imprensa das maiores cida-
des do interior quando estão em campanha política. No entanto, 
uma vez eleitos, não dão a mínima importância para a mídia 
regional”. Essa é uma reclamação ouvida, constantemente, pelos 
diretores e redatores desse segmento. Vamos mudar isso, gente.

marqueteiros de minas
Semana passada, os nomes mais comentados para atu-

arem na linha de frente ou mesmo nos bastidores das cam-
panhas eleitorais deste ano foram Paulo vasconcelos, cacá 
moreno e Almir salles. A conferir...

saraiva está de volta
Ex-secretário de Estado da Saúde e ex-ministro, o veterano de-

putado saraiva felipe foi, novamente, o nome de consenso para 
comandar o estilhaçado MDB de Minas. Ou seja, no momento de 
crise, o parlamentar sempre volta para tentar colocar ordem na casa.

moc em foco
Em Montes Claros, na porta do famoso Café Galo, onde a vida 

de todos os políticos da região é passada a limpo, eis que alguns 
frequentadores mandam um recado para o prefeito Humberto 
souto (PPS): “O senhor que se gaba de ter mais de R$ 100 milhões 
no caixa da prefeitura, por qual motivo deixa a Praça da Matriz, 
um dos símbolos da cidade, em estado tão degradante?”.

em tempo: A política em Montes Claros sempre foi acirrada 
e muito “quente”. 

senador inábil
Na avaliação de gerson camarotti, o senador do PT lind-

berg faria errou ao tentar politizar a denúncia de que ele teria 
recebido irregularmente R$ 350 mil para fazer campanha. “Esse 
tipo de assunto tem de ser tratado na esfera judiciária e não 
no segmento político”, ensinou o comunicador. 

tre-mg atuante
De acordo com recente fala do desembargador rogério 

medeiros, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais está 
com tudo montado para evitar que notícias falsas possam 
denegrir a imagem de candidatos neste pleito.

demissão em massa
Dados do IBGE confirmam que, no prazo de um ano, mais 

de 1 milhão de pessoas que atuavam na construção civil per-
deram o emprego. A culpa, segundo o instituto, é da recessão 
econômica.

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926920-governo-pode-reduzir-outorga-da-norte-sul-para-transferir-obrigacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/10/1926920-governo-pode-reduzir-outorga-da-norte-sul-para-transferir-obrigacao.shtml
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leíse costa

Assembleia se mobiliza para o 
enfrentamento da crise no estado

A  crise financeira que o País atravessa trouxe dificuldades 
para o dia a dia dos cidadãos brasileiros e para a gestão dos 
recursos públicos, com a exigência de cortes no orçamento 

e de maior eficiência na definição de prioridades e na busca por 
novas fontes de financiamento.

Nesse cenário, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) não se limitou a apenas fazer o seu dever de casa, com a 
racionalização de suas despesas. O Parlamento mineiro contribuiu 
efetivamente para o enfrentamento do déficit fiscal, por meio da 
promoção do debate sobre o tema e da aprovação de projetos que 
tinham como principal objetivo trazer alívio para as contas públicas.

Logo no início da 18ª Legislatura, em 2015, os deputados apro-
varam a reforma administrativa do Estado proposta pelo governador 
Fernando Pimentel, que promoveu a readequação de secretarias 
e órgãos estaduais.

Outra importante ação do Legislativo no ano foi a permissão 
para que o governo utilizasse parcela dos depósitos judiciais. O Po-
der Executivo solicitou esses recursos para o custeio da previdência 
dos servidores estaduais, a amortização da dívida do Estado com 
a União e o pagamento de precatórios e assistência judiciária. No 
mesmo ano, quando a lei entrou em vigor, foi registrada a receita 
de R$ 4,8 bilhões com a medida.

Em 2016, os deputados avalizaram uma nova reforma adminis-
trativa. A Lei 22.257 reorganizou a estrutura orgânica do governo, 
assim como outras dez normas oriundas de proposições aprovadas 
pelo Plenário.

A discussão sobre a reforma mobilizou servidores do Estado e 
parlamentares governistas e de oposição.

Foram realizados, entre outros debates, audiências públicas 
sobre as propostas de extinção da Fundação Rural Mineira (Ru-
ralminas), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da 
Imprensa Oficial.

Entre outros pontos, as novas leis determinaram a criação da 
Empresa Mineira de Comunicações, que absorveu a Fundação TV 
Minas e a Rádio Inconfidência, e a extinção de diversos órgãos e 
cargos - ação que permitiria a contenção do crescimento desenfre-
ado do quadro de pessoal e uma economia potencial estimada em 
R$ 1,4 bilhão por ano.

Com a capacidade do Estado de manter serviços públicos essen-
ciais e de arcar com as despesas com pagamento de pessoal ainda 
comprometida em 2016, a Assembleia não se eximiu de suas res-
ponsabilidades e interveio novamente, ratificando o Decreto 47.101, 
do governador, que declarou situação de calamidade financeira.

Com o reconhecimento dessa delicada situação pela ALMG, 
foram suspensas condicionantes legais, como a contagem dos 
prazos para adequação das despesas de pessoal e dos limites de 
endividamento. Além disso, foi dispensado o cumprimento dos 
resultados fiscais.

Durante esses anos de ajuste à realidade fiscal do Estado, a 
Assembleia não poupou esforços para reduzir gastos, sem com-
prometer seus trabalhos. Deputados e líderes fizeram cortes de 
despesas e ajustes para garantir que o mais importante continuasse 
a ser feito com o menor custo. “Eles foram extremamente sensíveis 
ao contexto econômico difícil enfrentado pelo Estado de Minas e 
pelo Brasil”, avalia o presidente, deputado Adalclever Lopes (MDB).

comércio espera injeção de quase
r$ 2 bilhões com o dia dos Pais

Apesar de passar longe do páreo 
com o Dia das Mães, a segunda 
melhor data para as vendas e 
que, em 2018, teve seu melhor 

desempenho dos últimos 5 anos, segundo 
o Indicador Serasa Experian de Atividade 
do Comércio, o Dia dos Pais ainda garante 
um lugar entre as datas mais importantes 
para o comércio. A primeira data comemo-
rativa do segundo semestre deve aquecer 
o comércio de BH, com injeção de R$ 1,81 
bilhão em vendas, segundo estimativas 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH).

A expectativa de crescimento é de 
1,98% nas vendas em relação ao mesmo 
período do ano passado. Esse é o maior 
percentual projetado de alta desde 2012. 
“Estamos com um cenário econômico 
melhor do que o dos últimos 3 anos. O 
processo de recuperação da economia, 
mesmo lento, tem contribuído para re-
tomada de crescimento do setor, que já 
vem apresentando resultados positivos e 
justifica a expectativa maior”, explica o 
presidente da CDL/BH, Bruno Falci.

Segundo levantamento da CDL, a 
maior parte dos empresários (44,1%) 
acredita que as vendas serão maiores. Uma 
sondagem feita em julho pelas agências 
do SerasaConsumidor em todo o Brasil dá 
força a esse otimismo, segundo a pesquisa 
com cerca de 10 mil consumidores, mesmo 
com 34% dos entrevistados desemprega-
dos, mais de um terço dos que não pos-
suem emprego (35%) pretende comprar 
presente para o Dia dos Pais. Do lado mais 
pessimista, 25,2% dos entrevistados pela 
CDL/BH esperam que as vendas sejam 
iguais as de 2017 e 30,7% consideram que 
o resultado deve piorar. 

No ano passado, o percentual de 
lojistas pessimistas era menor, apenas 
6,4%. “Inevitavelmente, as paralisações de 

maio e a proximidade do período eleitoral 
afetaram, de forma negativa, a percepção 
dos empresários do comércio em relação 
às vendas da data”, comenta Falci.

Ainda pela capital, os lojistas que mais 
investiram em estoques para a data estão 
nas regionais Leste, Oeste e Pampulha. 
Com a perspectiva de alta, a maior parte 

dos empresários (47,8%) aumentou o vo-
lume do estoque para atender a demanda 
da data. 

É o caso da comerciante Elizabeth 
Silveira, que possui uma loja de calçados, 
brinquedos, papelaria, enxovais e 
acessórios, na regional de Venda Nova. 
“Estamos nos preparando com divulgação 

nas redes sociais, carro de som e estoque 
próprio para esta data, como roupas mas-
culinas, calçados, mochilas e acessórios. 
O Dia dos Pais sempre foi um período que 
temos aquecimento nas vendas, estamos 
trabalhando para que isso continue, com 
promoções em toda a loja”, afirma a co-
merciante que completa 36 anos de varejo. 

O levantamento da CDL/BH também 
apontou que as roupas devem ser os 
itens mais procurados pelos consumido-
res na hora das compras para presentear, 
conforme a opinião de 29,7% dos empre-
sários. Em seguida, estão os acessórios 
(carteira, cinto, meia, gravata, bolsa, 
malas, etc.) com 13,9% da preferência. 
Segundo Falci, esses produtos têm uma 
boa procura devido à grande variedade 
de opções e preços. “São itens que se 
encaixam no orçamento do consumidor 
e que agradam bastante”, afirma. A 
expectativa é que o tíquete médio das 
compras seja de R$ 121,63. Em 2017, o 
valor esperado era de R$ 180,62. 

O analista de Tecnologia da Informa-
ção Marcos Campos, além de viajar para 
ficar perto do pai, pretende presenteá-lo. 
“Não é algo que faça tanta questão assim, 
mas tendo oportunidade sempre compare-
ço. Com o presente pretendo gastar entre 
R$ 50 e R$ 150”, diz.

Já a estudante de medicina Edir Paula 
Cheloni vai apostar na originalidade. 
“Devo fazer alguma surpresa, que ainda 
estou pensando. Gosto de coisas originais, 
para que quando ele veja ou use, se lembre 
de mim. Algo que remeta a uma saudosa 
situação, não necessariamente com valor 
financeiro. Depois que saí de casa para 
estudar, essa data teve um peso maior”, 
conta.

Segundo Carolina Aragão, gerente 
do SerasaConsumidor, é importante que 
no atual cenário econômico do país os 
consumidores, especialmente os que 
estão sem emprego, sejam cautelosos 
e façam suas compras com consciência 
para não se endividarem além da sua 
capacidade de pagamento. “A inflação 
corrói a renda e o desemprego destrói, 
o que é pior”, alerta. “Aos que, mesmo 
desempregados, optarem por comprar o 
presente, é essencial que façam pesqui-
sa de valores para encontrar a melhor 
oferta”, afirma.

Ge
tt

y 
Im

ag
es

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=21693&comp=&ano=2015
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=21720&comp=&ano=2015
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=22257&comp=&ano=2016
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47101&comp=&ano=2016
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D A   C O C H E I R AAniversário

companheiro de longa data, o compositor e jornalista
gervásio Horta comemora aniversário nesse dia 2 de agosto. Parabéns!
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PArA onde vAi o mdB - As vésperas de uma eleição importante, 
quando elegeremos governador, senador e deputados estaduais e 
federais, o MDB mineiro está dividido e sem rumo, justamente o 
partido que está em quase todos os municípios mineiros. Falta à 
legenda uma liderança forte, que pudesse levá-la a uma posição 
firme e determinada diante do seu eleitorado. A sigla é histórica e 
de fácil aceitação, mas, nos últimos anos, vem vivendo à reboque 
de outros partidos menores que ela. O último nome de peso do 
partido no estado a se eleger governador foi Itamar Franco, que só 
foi candidato porque Newton Cardoso, Armando Costa, José Alencar e 
Anderson Adauto se uniram para elegê-lo. Está faltando grandeza ao 
MDB de hoje. Aliás, o presidente em exercício do partido em Minas, 
deputado Saraiva Felipe, deu uma definição muito apropriada: “ É 
uma Arca de Noé, sem Noé”.

cuba está imitando o ex-presidente Geisel. Iniciou uma 

abertura lenta e gradual, com a reforma da constituição, reti-

rando o termo comunismo, reconhecendo em alguns casos a 

propriedade privada e permitindo a união de homossexuais. 

o Pt deixou de pensar em Josué Alencar Gomes da Silva 

depois que ele publicou uma carta, no Jornal Folha de S. Paulo, 

no dia 25, na qual defende reformas e seriedade para o próximo 

pleito. Ainda falando de Josué, sua família, mãe e esposa são 

contra o seu envolvimento com política.

segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o 

uso de aparelhos de celular é a terceira maior causa de aci-

dentes no trânsito, atrás somente de embriaguez ao volante e 

excesso de velocidade. Ao todo, são cerca de 150 mortes por 

dia e quase 54 mil por ano no país.

o Brasil vai diminuir a população a partir de 2040 e tere-

mos mais idosos que jovens. É o que diz o IBGE. Minas continua 

sendo o segundo estado em população do país, com 21 milhões 

de habitantes, sendo que as mulheres continuam maioria.

o cemitério da Paz continua uma sujeira só. Quem vai lá 

para velar alguém sai decepcionado. A Fundação de Parques, 

responsável pela manutenção dos cemitérios da cidade, não 

consegue colocar funcionários para fazer limpeza e capina.

rÔmulo PAes - O centenário do grande compositor mineiro 
foi lembrado na última sexta feira, 27, com uma missa na Igreja 
de Fátima, na Praça da Assembleia. Rômulo foi muito importante 
para a história da cidade. Fez hinos para os três principais clubes e 
ainda cantou a Rua da Bahia, uma das canções mais históricas de 
Belo Horizonte. Advogado, radialista, compositor e político, elegeu-
-se vereador e honrou o seu mandato, defendendo a cidade que o 
adotou. Ele era de Paraguaçu, onde nasceu em 27 de Julho de 1918.

o PetrÓleo É nosso, mAs o PreÇo está em dólar e, mesmo 
baixando na refinaria, o consumidor de gasolina não paga menos 
nos postos. Apesar do preço está nas alturas, o brasileiro vai pagando 
e congestionando as grandes cidades. O importante é não faltar e, 
para ter gasolina a qualquer preço, os donos de automóveis enfren-
tam qualquer fila. Está faltando, neste momento, um grande líder 
no país para conduzir essa massa, que anda tonta sem saber onde ir.

domingo, dia 29 de julho 
Alan Carvalho - Rádio Itatiaia 
Márcio Abreu - Brumadinho 
Daniele Eliziário Cunha

segunda-feira, 30
Rui Chaves
Rosa Lambertecci - Contagem
Albanito Nogueira 

terça-feira, 31 
Marle Abreu Rocha
Rosemar de Oliveira - Rádio América
Wilson Miranda - AMI

Quarta-feira, dia 1º de Agosto
Jornalista Afonso Barroso
Ex-deputado Carlos Cota
Kleiton Gerardo Andrade

Quinta-feira, 02 
Gervásio Horta
Deputado Mauro Lopes 
Cesar Pereira Vanucci
Dr. José Maria Borges
Gil Cesar Moreira de Abreu
Professora Arlene - Rádio Itatiaia

sexta-feira, 02
Cristiane Antão Lara
Dr. Antônio Carlos Lana
Jornalista Antônio Vilaça Junior 

sábado, 04 
Maria Eugênia Murta Lage
Patrícia Avelar - Sete Lagoas

fundação sara Albuquerque
completa 20 anos

Fornecendo amplo traba-
lho de assistência social 
a crianças e adolescen-
tes com câncer em Belo 

Horizonte e Montes Claros, a 
Fundação Sara Albuquerque 
está completando 20 anos 
de existência. Ao longo desse 
tempo, a entidade se tornou 
referência no acolhimento a 
crianças e famílias que neces-
sitam de apoio no decorrer do 
tratamento. 

Atualmente, no Brasil, o cân-
cer infantojuvenil já representa 
a primeira causa de morte por 
doença no público de 0 a 19 
anos, de acordo com dados do 
Instituto Nacional do Câncer 
(INCA). A chance de cura pode 
chegar a 80%, caso o diagnós-
tico seja feito precocemente 
e o tratamento realizado em 
centros especializados. Tendo 
em vista tais dados, a Funda-
ção Sara Albuquerque atua no 
sentido de oferecer a melhor 
assistência para as crianças, 
promover o diagnóstico preco-
ce e melhorias no tratamento 
oncológico, propiciando mais 
chances de cura aos pequenos e 
minimizando possíveis traumas 
e mutilações. 

Nesses 20 anos de atuação 
e acolhimento, a Fundação Sara 
Albuquerque já beneficiou mais 
de mil crianças e adolescentes, 
e ao longo dos anos foi ga-
nhando o amor da sociedade, 
que passou a entender como 
o trabalho é importante. Mas 
o maior amor de todos é visto 
nos olhos de quem já precisou 
da Fundação e foi muito bem 
acolhido e assistido. Eletheia 
Ferreira, mãe da pequena Rebe-
ca de três aninhos, não precisa 
de muitas palavras para explicar 
o que a entidade representa na 
vida de sua família: “É um porto 
seguro, calmaria em meio a 
uma tempestade”.

A entidade é mantida por 
associados, que contribuem 
mensalmente, parceiros empre-

sariais, doadores e voluntários. 
Além disso, realiza eventos e 
campanhas que têm o objetivo 
de arrecadar fundos para a 
manutenção dos serviços. A 
gerente de assistência social 
e administração da entidade, 
em Belo Horizonte, Desirée 
Mourão, relata a importância 
do associado na sobrevivência 
da entidade. “Hoje, 85% dos 
nossos recursos provém deles. 
São pessoas que assumem um 
compromisso conosco, doando 
todo mês um valor, de acordo 
com suas condições, e a soma 
do pouquinho de cada um que 
mantêm de pé o nosso atendi-
mento.”

Dentre os 11 programas de 
atenção integral oferecidos pela 
entidade, estão serviços como 
hospedagem para famílias que 
vêm de fora e não têm onde 
ficar durante o tratamento; 
transporte para hospitais, clíni-
cas e laboratórios; custeio de 
exames e medicamentos de alto 
custo e não cobertos pelo SUS; 
ações no sentindo de acelerar 
o diagnóstico do câncer, para 
agilizar o início do tratamento; e 
apoio para fazer valer os direitos  
garantidos por lei. 

Para a assistente social da 
Fundação Sara, Fernanda Araú-
jo, oferecer ampla assistência 

e acolhimento para as famílias 
em um momento de profundo 
abalo como é a descoberta de 
um câncer é de suma importân-
cia. “Muitas vezes essas famílias 
precisam estar rapidamente nos 
hospitais de referência, deixando 
casa, família, trabalho, estudos e 
outros compromissos em busca 
do tratamento necessário. Ter 
uma equipe disponível, carinho-
sa e acolhedora é essencial para 
tornar essas mudanças menos 
traumáticas e para fortalecer 
nossos assistidos e suas famílias 
na busca da cura”. 

A Fundação Sara Albuquer-
que também possibilita que as 
crianças e adolescentes não 
percam o vínculo escolar, com 
o projeto ‘Escola Viva’ que, por 
meio da equipe pedagógica, 
mantém uma rotina de estudos 
e atividades, juntamente com 
o apoio da escola de origem 
das crianças e adolescentes. A 
pedagoga Paola Reis relata a 
importância de manter o elo 
escolar durante o tratamento. 
“Assegurar para as crianças e 
adolescentes o seu direito à 
educação de qualidade é fun-
damental. O Intuito é que não 
haja uma defasagem escolar e 
que ela possa se sentir inclusa, 
mesmo não estando em sua 
escola de origem”, finaliza.

crianças da fundação foram na 37ª exposição nacional
do cavalo mangalarga marchador, no expominas
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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

AdvogAdo, JornAlistA e escritor 
mb43712@gmail.com

mAuro Bomfim

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Abro o Google, aparece 
o “Dr. Bumbum”. No 
WhatsApp, só dá ele. 

Um ziguezague pelo Twitter, lá 
está ele de novo. Vêm à tona 
imagens de glúteos enxerta-
dos, litros de silicone, bundões 
e peitões, bioplastias, lipoes-
culturas. Vai de 500 ou 1.000 
mililitros? Que tal a oferta do 
dia? Triste país da impunidade. 
Um médico que já tinha sido 
suspenso pelo conselho de 
classe e continua ofertando te-
cidos corporais como se fossem 
pedaços de bacon em açougue. 
Triste banalização desse ser an-
gelical e maravilha da natureza 
que é a mulher.

A busca do corpo perfeito, 
canto da sereia fácil para la-
çar incautas mulheres que se 
deixam seduzir pela oferta de 
cirurgias plásticas nas redes 
sociais.

Denis Furtado, o “Dr. Bum-
bum”, fez de sua cobertura, na 
Barra da Tijuca, seu teatro de 
operações e seu circo de horro-
res. Ali ele atendia e realizava seu 
festival de bioplastias, como um 
festim macabro de bricolagem 
de pedaços de carne.

A bancária Lilian Calixto foi 
mais uma desditosa vítima desse 
Mr. Hyde ou Dr. Jekyll moderno. 
Não resistiu às navalhadas e ao 
manejo do bisturi demoníaco do 
monstro ou do médico. Médico e 
monstro. O monstro e o médico. 

Lembrei-me logo do escritor 
americano Robert Louis Steven-
son. Sua obra inspirou o filme 
clássico “O médico e o monstro”, 
dos anos 40, dirigido por Victor 
Fleming e estrelado por beldades 
como Ingrid Bergman e Lana 
Turner.

No mundo imaginário de 
Stevenson, a história se passa em 
Londres, no século XIX. O médico 
e pesquisador Henry Jekyll, vivi-
do no filme por Spencer Tracy, 
acredita que bem e mal existam 
em todas as pessoas. Após tra-
balhar incansavelmente em seu 
laboratório, Jekyll elabora uma 
fórmula. Não querendo colocar 
em risco a vida de ninguém, ele 
mesmo a bebe. Como resultado, 
seu lado demoníaco é revelado, 
que ele chama de Mr. Hyde. Mas 
o pior ainda estava por vir, pois, 
inicialmente, Jekyll acreditava 
poder controlar as aparições de 
Hyde, mas logo ele veria que 

estava totalmente enganado.
Ao contrário da ficção, “Dr. 

Bumbum” não bebe sua fór-
mula. Injeta-a nos glúteos da 
paciente. Em seguida bebe vinho 
e oferece à incauta vítima uma 
taça das delícias de Baco, que 
mais parece uma taça com o fel 
da amargura.

No drama de horror da vida 
real, o “Dr. Bumbum” tinha 
como assistente sua própria 
mãe, Maria de Fátima Furtado, 
cujo rosto repleto de protube-
râncias mostra bem a péssima 
qualidade do material usado 
pelo vigarista talvez na própria 
mãe, algo como uma substancia 
preenchedora mortal, usada em 
indústria química.

Presos por homicídio qua-
lificado, o médico, a mãe e a 
namorada Renata Fernandes 
terão muito que se explicar ao 
júri. Como, por exemplo, por que 
embriagavam suas pacientes 
com bebidas alcoólicas durante 
o procedimento cirúrgico.

A busca de um corpo perfei-
to, a armadilha das redes sociais, 
um charlatão com uma boa 
lábia. Componentes sedutores 
para os golpes do “Dr. Bumbum”.

no mês de conscientização, conheça os
desafios da Atrofia muscular espinhal

Até os 3 meses e meio, Yan 
Rodrigues de Oliveira, filho do casal 
William Rodrigues de Oliveira e Mari-
na Silva Oliveira, respondia a todos os 
estímulos esperados de um bebê da 
sua idade. O choro era forte, os mo-
vimentos de pernas e braços normais 
e o garoto mamava com boa sucção. 
Só a partir do 4º mês de vida, quando 
Yan, diferente de outros bebês, não 
conseguia firmar a cabeça, o diagnós-
tico veio. “Após 17 dias, o resultado do 
exame de DNA confirmou as suspeitas 
de Atrofia Muscular Espinhal do Tipo I, 
o mais severo. Foi a primeira vez que 
vi uma médica dar um diagnóstico 
chorando”, conta o pai do garoto, 
hoje, com 1 ano e meio.

“A Atrofia Muscular Espinhal 
(AME) é uma doença genética de 
herança autossômica recessiva, que 
causa degeneração dos neurônios 
motores localizados nos cornos an-
teriores da medula espinhal”, explica 
Juliana Gurgel Giannetti, neurolo-
gista, chefe do setor de Neurologia 
Infantil e coordenadora do ambula-
tório de Doenças Neuromusculares 
da Infância e Adolescência, ambos no 
Hospital das Clínicas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Isso 
significa que é necessário que o pai e a 
mãe possuam mutação em uma das 
cópias do gene SMN1 (heterozigotos) 
e que o embrião apresente a mutação 
nas duas cópias do gene (homozigo-
to) herdada de cada um dos pais. 

Caracterizada por causar fraque-
za e atrofia muscular progressiva 
(redução e perda de força nos movi-
mentos), a AME é dividida em 5 tipos 
(ver box) e prejudica os movimentos 
voluntários mais simples como 
segurar a cabeça, sentar e andar. 
A fraqueza também pode compro-
meter os músculos respiratórios, o 

que pode significar necessidade de 
suporte ventilatório.

Segundo o estudo “Atrofia Mus-
cular Espinhal: diagnóstico, trata-
mento e perspectivas futuras”, a 
doença genética atinge 1 em cada 
10.000 recém-nascidos e é a segun-
da doença autossômica recessiva 
que mais mata na infância. “Os pais 
geralmente são portadores assinto-
máticos. Ou seja, eles têm um alelo 
normal e outro com a mutação, o 
que não apresenta nenhum sintoma 
da doença. O bebê doente tem dois 
alelos com a mutação. Em cada 
gravidez do casal de portadores, o 
risco é de 25% de chance de ter um 
bebê doente”, esclarece Juliana. A 
única possibilidade de prevenção é 
o aconselhamento genético. 

tratamento 
 Juliana enfatiza que ainda 

não existe cura para a doença. 
O tratamento da AME é multidis-
ciplinar, envolve uma equipe de 
profissionais como neurologista, 
pneumologista, fisioterapeuta 
motor e respiratório, fonoaudi-
ólogo, nutricionista e terapeuta 
ocupacional. 

É o caso do Yan. “Hoje, ele fala 
palavras, bem próximo de uma 
criança de sua idade. Claro que 
atrasado, mas interage com as 
pessoas, entende o que é falado. 
O Yan não sentava, hoje ele conse-
gue. São profissionais que não são 
baratos e o atendimento precisa 
ser domiciliar, porque ele não pode 
ficar se movimentando por causa 
do risco de doenças respiratórias”, 
explica William. 

Mensalmente, a família gasta, 
apenas com essa parte do trata-
mento, mais de R$ 5 mil, pagos 
com o dinheiro arrecadado na 
campanha online “Ame Yan”.

“Novas terapias estão em de-
senvolvimento. Uma alternativa é 
o Nusinersena (Spinraza), que é um 
oligonucleotídeo antisense (ONA) 
que ativa o gene SMN2, que é muito 
parecido com o gene SMN1, aumen-
tando o nível da proteína SMN2 e, 
consequentemente, protegendo o 
neurônio motor medular evitando 
sua degeneração. Este medica-
mento deve ser aplicado intratecal 
(diretamente na medula espinhal). 
Ele já foi aprovado pelo Food and 
Drug Administration (FDA) e pela 
Anvisa. Mas aguarda avaliação da 
Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS (Conitec), 
que analisa sua incorporação no 
sistema público”, esclarece Juliana.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o preço desse medicamento 
era de R$ 420 mil por ampola. Com 
a regularização, o preço passou para 
R$ 209 mil por unidade, uma redução 
de 50%. O custo para tratar cada pa-
ciente chega a R$ 2,5 milhões.

Yan é um dos pouquíssimos 
pacientes no Brasil que faz uso do 
Spinraza. As seis primeiras doses 
foram custeadas pelo governo. “Só 
tenho mais uma dose e governo já 
negou a dose de março do ano que 
vem”, diz William, que recorreu da 
decisão e espera a sentença.

No caso do estudante de Ciên-
cias Sociais da UFMG Ítalo Assis, 
31, portador do Tipo II da AME, os 
primeiros sinais apareceram aos 
3 anos, mas o diagnóstico só foi 
dado aos 12 anos. Desde os 15, 
ele utiliza uma cadeira motorizada 
para se locomover. “A sensação é 
que as coisas vão desligando. Um 
dia você consegue vestir a camisa, 
daqui um tempo tem dificuldade. 
No outro consegue pegar algo 
mais pesado, daqui uns dias não”, 
conta o estudante que não toma 
nenhum medicamento para AME.

“Outra alternativa é a terapia 
gênica, que utiliza um vetor viral con-
tendo a sequência correta do gene 
SMN1, que quando administrado 
no paciente pode corrigir o defeito 
genético e passa a haver a produção 
da proteína que protege o neurônio 
motor da medula”, completa a 
médica. Este, porém, ainda aguarda 
aprovação do FDA. Nenhum dos 
medicamentos dispensa a terapia 
multidisciplinar.

“visibilidade é vida”
O mês de agosto é o escolhido 

para a conscientização da AME. Em 
Belo Horizonte, o grupo AME-BH, 
formado por 17 famílias, planeja no 
dia 25/08, uma ação na Câmara dos 
Vereadores de Belo Horizonte. “Será 
um dia de entretenimento com as 
famílias e os AME’s, com palestras 
de profissionais. A gente sabe que a 

doença é degenerativa e mata. Mas 
acho que o caminho é a visibilidade. 
Hoje, o Yan só tem um tratamento 

digno graças a isso. A parte jurídica 
do tratamento, por exemplo, é toda 
voluntária”, afirma William.

 tipo 0 (pré-natal/recém-nascido): manifestações já no nascimento 
ou na primeira semana de vida; vão a óbito precocemente.

 tipo i (forma infantil grave): universalmente conhecida como 
doença de Werdnig-Hoffmann. Identificada no início nos primeiros 6 
meses de vida, a criança apresenta movimentos fracos, necessitando 
de auxílio para respirar. Geralmente, não conseguem sustentar o 
pescoço. 

 tipo ii (forma intermediária): o início da hipotonia (perda) e da 
fraqueza muscular ocorre entre 6 e 12 meses e a criança conserva 
a habilidade de sentar-se, embora não chegue a andar. Também 
podem apresentar dificuldade respiratória em graus variados. 

 tipo iii (forma juvenil moderada, ou doença de Wohlfart-Kugel-
berg-Wellander): os pacientes apresentam capacidade de andar, 
mas por ser uma doença progressiva, podem perder essa habilidade 
ao longo da vida.

 tipo iv (forma adulta): tem início na vida adulta e o paciente 
apresenta fraqueza que predomina em membros inferiores, levando 
a dificuldade para andar.

tipos de Ame

o pequeno
yan, portador
de Ame tipo i,
com sua mãe
marina oliveira
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Muito riso, alegria e mais 
de cem palhaços nas 
praças e ruas de Mariana 

para comemorar a 10ª edição do 
Circovolante – Encontro Interna-
cional de Palhaços. De 6 a 9 de 
setembro, a paisagem barroca da 
cidade histórica ganha o colorido 
da arte circense que, ao longo de 
10 anos, recebe de braços abertos 
mais de uma centena de palhaços 
brasileiros e estrangeiros, com 
variados formatos de espetáculos, 
shows musicais e rodas de conver-
sa, todos gratuitos.

“O tempo passou em um 
piscar de olhos. Começamos pe-
quenos, sem imaginar o tamanho 
e a dimensão que o Encontro de 
Palhaços iria ganhar. Ao longo 
dos anos conquistamos novos 
parceiros, patrocinadores e, prin-
cipalmente, estabelecemos uma 
relação de cumplicidade com a 
população de Mariana. Atual-
mente a comunidade considera 
o encontro como a grande festa 
da cidade, um dos eventos mais 
esperados pela população e por 
turistas”, diz Xisto Siman, palhaço 
e um dos diretores e idealizadores 
do evento.

Para a 10ª edição já estão 
confirmados os palhaços Chaco-
vachi e Maku Jarrak, ambos de 
Buenos Aires, Argentina; o palhaço 
Viralata (Rodrigo Robleño), de Belo 
Horizonte; o palhaço Biribinha, de 
Arapiraca (AL); a Cia Circunstância, 
de Belo Horizonte; a Cia Lunática, 
de Passagem de Mariana; e o 
Coletivo Nopok, do Rio de Janeiro, 
entre muitos outros. Os 4 dias de 
intensa programação vão incluir 
palcos nas praças da Sé e Gomes 
Freire (Jardim), na Rua Frei Durão, 
Praça Minas Gerais, além de asilos, 
hospitais e distritos de Mariana.

O palhaço Baiaco, de Niterói, 
será o homenageado deste ano. 
Nascido em uma família circense, 
o artista Celso Magno Hofacker 
Rossatto aprendeu as artes da 
acrobacia, do trapézio, dos ma-
labares, do equilibrismo e, claro, 
do riso, com o bisavô, o ensaiador 
Benedito Simões. Filho de Luís Ros-
sato e Jayra Hofacker Rossato, ele 
subiu pela primeira vez no picadei-
ro aos 7 anos, como contorcionista 
e palhaço. Desde então, trabalhou 
nos circos Cacique (Luís Rossato), 
Universo (Antonio de Souza), 
Charles Barry (Panamericano), 

Sarrasani (fundado na Alemanha 
e sediado em Buenos Aires) e 
Beto Carrero, entre outros, além 
de ser dublê de acrobacias dos 
trapalhões Renato Aragão e Dedé 
Santana desde 1969.

“Gosto de fazer de tudo no 
circo, de perna de pau a escada 
giratória, mas minha especialida-
de é o arame bambo: os artistas 
estrangeiros de um circo que 
trabalhei ficaram impressionados 
comigo. Também recordo com 
carinho do quadro ‘Trapa Hotel’, 
onde interpretava um garçom 
atrapalhado. Ainda passa no canal 
Viva. Fiquei feliz e emocionado 
com essa homenagem, será mi-
nha terceira vez no encontro, as 
outras duas fui acompanhando o 
Dedé Santana”, relembra Baiaco.

Entre as ações preparadas para 
os 10 anos do Circovolante - Encontro 
Internacional de Palhaços será a 
ampliação do número de espaços, 
dispersando mais as atrações. “O pú-
blico cresceu e queremos um melhor 
aproveitamento dos espetáculos. 
Então vamos realizar mais ativida-
des simultâneas, assim as pessoas 
se dividem e conseguem ter uma 
experiência melhor”, adianta Xisto.

um encontro com BAsQuiAt em BeAgá

Pelos próximos meses, 
paira sobre todo o Circuito 
Cultural Praça da Liberda-
de, na região Centro-Sul 

da capital, ares da arte de rua para 
ninguém botar defeito. Do lado 
de fora, os tapumes que fecham 
a praça para a reforma receberam 
grafites de mais 
de 50 artistas.  Do 
lado de dentro do 
Centro Cultural 
Banco do Brasil 
(CCBB), mais de 
80 obras do pintor 
norte-americano 
Jean-Michel Bas-
quiat (1960-1988) 
estão em cartaz na 
maior exposição 
do artista já reali-
zado na América 
Latina.

A mostra que 
o CCBB organizou 
está em turnê des-
de o início do ano e é um passeio 
pela vida e obra do artista. “O 
público de Belo Horizonte pode 
esperar uma grande retrospectiva 

das obras, entre quadros, dese-
nhos, gravuras e cerâmicas. Nós 
conseguimos uma seleção supe-
rimportante da maior coleção de 
Basquiat, da família Mugrabi de 
Nova Iorque.Vale lembrar que es-
sas mesmas obras foram disputa-
das por países como Coreia do Sul, 
Japão e Rússia. E agora estarão em 
BH, apresentadas de forma gratui-
ta ao público”, informa o curador 

da exposição Pie-
ter Tjabbes.

F i l h o  d e 
imigrantes afro-
- c a r i b e n h o s , 
Basquiat foi, de 
acordo com Tja-
bbes, uma “per-
sonificação das 
transformações 
de sua cidade 
nas décadas de 
1970 e 1980”. Sua 
técnica, inovado-
ra para a época, 
mesclava sobre 
a tela elementos 
como colagens, 

cópias reprográficas, palavras e 
imagens da anatomia humanas 
– inspiradas no livro Gray’s Ana-
tomy, lido pelo artista na infância, 

enquanto se recuperava de um 
grave atropelamento.

Logo na primeira sala, o visi-
tante pode imergir na atmosfera 
que o artista criava para pintar: 
Basquiat se inspirava e interagia 
com os espaços pelos quais circu-
lava na metrópole americana, para 
situar o visitante, há um mapa com 
os bairros em que ele viveu e os clu-
bes que ele gostava de frequentar. 
“O que mais me chama a atenção 
é a imersão no caos de uma cidade 
grande como Nova Iorque, onde 
elementos se deturpam, se perdem 
e se transformam. A influência 
de contracultura como o pixo, da 
ironia e da inversão de valores. A 
efemeridade de sua obra também 
chama a atenção, de ter a coragem 
de passar tinta por cima de um 
trabalho ‘pronto’, e de sua arte ser 
baseada na sua própria história 
e vivência”, comenta o designer 
gráfico Lucas Barcelos, visitante da 
exposição.  

Tudo isso atraiu a atenção de 
críticos, curadores e compradores 
da época. Basquiat tornou-se 
celebridade das ruas da Big Apple, 
ganhou notoriedade nas maiores 
galerias do mundo e, antes mes-
mo de sua morte súbita, já era 

comparado a gênios como Picasso, 
Pollock e Warhol. Andy Warhol, 
amigo e influência direta do pintor, 
inclusive, produziu inúmeras obras 
em parceria com ele e também 
está presente na exposição. 

representatividade 
Basquiat foi um dos raros 

artistas negros de sucesso, no 
contexto das artes plásticas, em 
um universo predominantemente 
branco. Em sua carreira, trouxe à 
tona a negritude e as vicissitudes 
e traumas experimentados pelos 
negros nos EUA. “Eu percebi que 
não via muitas pinturas com pes-
soas negras”, explicou o próprio 
Basquiat, fazendo um adendo 
depois: “O negro é o protagonista 
da maioria das minhas pinturas”.

Tjabbes destaca que a arte 
do nova-iorquino traz elementos 
característicos de sua ascendência 
africana, como as cores, os mo-
vimentos e os simbolismos. Esses 
são aspectos que também estão 
em nossa tradição. “Basquiat tem 
tudo a ver com o Brasil e fizemos 
questão de construir uma expo-
sição própria, que destacasse ao 
máximo essa sua correlação com 
a cultura brasileira. Convidamos 
jovens artistas grafiteiros, como Os 
Gêmeos, Fefe Talavera, Carlos Dias, 
Raphael Sagarra (Finok), Nunca, 
Ise, Rodrigo Branco, Alex Hornest, 
Mag Magrela, Rimon Guimarães 
e, de BH, os artistas Daniel Jack e 
Thiago Alvim para criarem obras 
de homenagem a Basquiat. São 
artistas que assim como ele come-
çaram sua produção artística nas 
ruas, mas que hoje também estão 
em museus e galerias de arte”, diz 
Tjabbes.

“Observar o trabalho de Bas-
quiat é como ouvir o jazz Bebop, 
uma de suas referências. Ambos 
possuíam uma energia explosiva 
e uma construção que, por vezes, 

passa a impressão de ser simultane-
amente desordenada e complexa. 
Bebop deu uma nova abordagem 
para o jazz, e Basquiat fazia o mes-
mo em sua arte, provocando uma 
ruptura no que acontecia no meio 
artístico da época. Alguns trabalhos 
que chamam atenção são aqueles 
em que ele, já reconhecido como 
um grande artista que veio das ruas, 
parece questionar o meio em que 
estava inserido, onde sua arte deixa 
de ser um trabalho de expressão do 
artista e vira um produto a ser con-
sumido”, observa o estudante Felipe 
Medeiros, que visitou a mostra. 

Classificado pelos críticos como 
um artista neo-expressionista, 
muitos julgam o traço de Basquiat 
como infantil, isso porém é inten-
cional. “Eu sei desenhar, mas não 
quero”, costumava dizer o próprio. 

Para estudante Camila Gomes, a 
ousadia surpreendeu. “Conhecia 
pouco sobre sua vida e suas obras 
até a exposição. Me chamou a 
atenção o modo como ele expõe 
sua visão misturando referências 
cotidianas, históricas e contem-
porâneas. Usando sempre sons, 
músicas para retratar e a ousadia 
de pintar por cima de desenhos e 
palavras já feitas”, conta.

Cerca de 20 mil pessoas já 
visitaram a exposição, desde sua 
abertura no dia 14 de julho. Em 
média, aproximadamente 2.360 
pessoas circulam pelas galerias. 
A exposição retrospectiva de Bas-
quiat fica em cartaz, em Belo 
Horizonte, até 24 de setembro. A 
classificação indicativa é livre e os 
ingressos podem ser retirados, no 
local, gratuitamente.

cerca de
20 mil pessoas
já visitaram a

exposição, desde
sua abertura no
dia 14 de julho.

em média,
aproximadamente

2.360 pessoas
circulam pelas

galerias
flash in nápoles, 1983

trinta anos após sua morte, quadros do artista estão em plena ascensão.
em 2017, uma tela sua foi leiloada por mais de us$ 110 milhões
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BAnd minAs no fogÃo A lenHA

A TV Band Minas foi a ho-
menageada, semana 
passada, na Confraria 

do Fogão a Lenha. O objetivo do 
evento foi desejar boas-vindas ao 
novo diretor regional da emissora, 

Nilson Moyses. Como sempre, Ro-
berto Gontijo estava no comando 
da recepção aos convidados.

claudinei franzini,
roberto gontijo
e valseni Braga

Wagner espanha,
nilson moyses e
fabiano cazeca

sérgio drumond, 
carlos cruz, izabela 

e tadeu moura

roberto gontijo,
carlos cruz e

nilson moyses

felipe Attiê
e nilson moyses
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10ª edição do Circovolante
vai acontecer em Mariana
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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

em 4 anos, taxa de desemprego
cresce 70% entre as mulheres

Apesar de estarmos no século 
XXI, as mulheres ainda não são vistas 
da mesma forma que homens, prin-
cipalmente, quando o assunto é mer-
cado de trabalho. Segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o desemprego 
entre as mulheres cresceu 70% nos 

últimos 4 anos, mesmo tendo maior 
escolaridade se compararmos as 
pessoas que têm 25 anos ou mais, 
com ensino superior completo. Em 
2016, as mulheres somavam 23,5% 
e os homens 20,7%. 

E as diferenças não param por 
aí: ainda de acordo com dados 
do IBGE, o rendimento mensal 
feminino é de R$ 1.764 e o mas-
culino é R$ 2.306, ou seja, 23,5% 

a menos. “Isso acontece porque 
os donos de empresas ainda têm 
uma visão machista e preferem, 
no momento de crise, manter os 
homens e dispensar as mulheres, 
pois acreditam que eles fazem mais 
horas extras, tem mais ambição 
e se dedicam mais ao trabalho”, 
comenta Wagner Prado, sócio de 
uma empresa especializada em 
soluções para carreiras. 

Outro fator destacado por Prado 
é em relação ao risco relacionado 
ao gênero. “As mulheres ainda são 
vistas como donas de casa, que 
sempre priorizarão os filhos em 
detrimento ao trabalho. Além disso, 
tem o risco de gravidez e elas cui-
dam mais da saúde, o que também 
gera um ônus para empresa, seja 
por faltar para ir ao médico ou até 
por gastar mais do plano de saúde”. 

A questão da diferença sa-
larial também é apontada pelo 
especialista como um equívoco. 
“O ideal seria as empresas faze-
rem uma média de quanto essa 
mulher pode gerar a mais de 
despesas e dividir igualmente 
entre elas e os homens. E é bom 
destacar também que a diver-
sidade dentro do ambiente de 
trabalho é importante, não só de 
gênero como também de etnia e 
religião, porque isso aumenta a 
produtividade. Um ambiente em 
que todo mundo pensa da mes-
ma maneira, acaba-se perdendo 
a criatividade e deixa de entender 
determinados segmentos da 
sociedade”.

Uma das mulheres que sentiu 
esse tipo de preconceito foi a 
professora Natália Couy. Há um 
ano, ela foi indicada para um 
cargo no qual atendia todos os 
pré-requisitos. “Sabia prestar o 
serviço, conhecia a equipe e os 
procedimentos. A vaga era de 
chefia e, inclusive, a equipe me 
apoiou, pois, o departamento es-
tava sem chefe há algum tempo. 
Fui entrevistada e tive que ouvir 
da responsável pela vaga que não 
poderia ser contratada, porque o 
ambiente era predominantemen-
te masculino e uma mulher não 
era capaz de assumir o lugar com 
determinação. Após todo o pro-
cesso, um homem foi contratado”.

Natália relata que o ocorrido 
a deixou mal. “Tentei ocupar o 
cargo, porque acreditava naquele 
projeto. Infelizmente, percebi que 
a vocação não era importante 
para o local”.

Postura no mercado 

A especialista em Recursos Hu-
manos Micheline Carvalho reafirma 
que a preferência por manter ou 
contratar um homem é uma decisão 
machista das empresas. “Infelizmen-
te isso é algo cultural. As condições 
de trabalho vem melhorando ao 
longo dos anos e as mulheres estão 
conseguindo um bom posiciona-
mento no mercado, porém, ainda 
existe muito machismo e temos uma 
briga longa pela frente”.  

Ela diz que uma forma de tentar 
diminuir a diferença em relação aos 
homens são as mulheres continua-
rem se qualificando ainda mais. “O 
que podemos fazer é o que já tem sido 
feito ao longo das últimas décadas: 
nos preparando e qualificando para 
brigarmos, não digo que ainda em 
pé de igualdade, mas estar a frente. 
Se a mulher tem um MBA, busque 
uma qualificação maior. Além disso, 
também é importante que elas se 
apresentem confiantes para conse-
guirem o que elas querem”, finaliza.

Pensando justamente na 
reinserção das mães no mer-
cado de trabalho, em junho, a 
Pepsico lançou um programa 
para contratar mulheres que 
não trabalham há 2 anos ou 
mais. Ready to Return foi lan-
çado nos Estados Unidos, em 
2017, e chega ao Brasil pela 
primeira vez neste ano. Os em-
pregos serão nos setores de RH, 
Finanças, Operações e Vendas, 
para posições de liderança.

exemplo da Pepsico:
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setraBH apoia o
“dia de esquecer um livro”

Com o objetivo de fazer do planeta uma grande biblioteca, 
movimentos que incentivam a prática de doar e trocar livros 
atinge diversas cidades do mundo inteiro. Aqui, no Brasil, dia 
25 de julho é o “Dia de Esquecer um Livro”, criado com o intuito 
de tornar o hábito da leitura mais popular, facilitar o acesso 
aos livros e compartilhar informação.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros 
de Belo Horizonte (SetraBH) apoia essa data e, em sintonia 
com essa ideia, promove, duas vezes ao ano, a campanha “O 
Livro Acolhe, Abriga e Ensina”, que arrecadou mais de 300 mil 
livros em sua última edição.

Na capital, a campanha contou com o apoio do sistema 
de transporte coletivo urbano para a coleta dos livros doados 
pela população por meio dos 3 mil ônibus em circulação, das 
estações do sistema BRT Move e BHBUS, das garagens das 
empresas e da sede do SetraBH.

As obras literárias, didáticas e religiosas, foram entregues 
à 344 entidades e instituições cadastradas e beneficiaram 
mais de 170 mil pessoas. Devido à grande participação da 
população e empresas por meio de doações, o SetraBH pôde 
incluir entre as beneficiadas do seu projeto as escolas rurais 
de Minas Gerais.

O SetraBH reforça a importância de incentivar o hábito da 
leitura e contribuir para a formação do ser humano, premissas 
que fazem parte da filosofia do sindicato.

“Arte dA PAlAvrA” voltA A JuiZ de forA
Atividade realizada pelo Sesc fomenta a produção literária brasileira

O mercado brasileiro conhe-
ceu novos nomes de escritores nos 
últimos tempos e cresceu conside-
ravelmente tanto no espaço que 
as livrarias disponibilizam para 
eles, quanto em vendas. Pensan-
do em fomentar ainda mais esse 
contexto o Sesc vai realizar, em 
Juiz de Fora, na Zona da Mata, 
mais um Arte da Palavra – Rede 
Sesc de Leituras. 

Nesta edição o público é con-
vidado a participar do Circuito das 
Oralidades, um encontro com a 
participação de Vitor Pirralho, que 
assina composições gravadas por 
Ney Matogrosso e Jorge Calheiros, 
uma lenda viva do repente, reunin-
do mais de 100 cordéis publicados. 

A atividade será em 9 de agos-
to no Teatro Clara Nunes na unida-
de local do Sesc (Av. Barão do Rio 
Branco, 3090, Centro), a partir das 
19h. O evento é gratuito e aberto a 
toda população.

O Circuito das Oralidades pro-
põe valorizar as manifestações 
literárias que remetem, especial-
mente, a narração de histórias e a 
veiculação oral da poesia. Duas ver-
tentes artísticas com larga tradição 
no país e que constituem os pilares 
de diversas identidades que vão se 
reinventando através das gerações.

Com o objetivo de contemplar 
ao máximo a variedade oral da pa-
lavra, a curadoria do projeto busca 
selecionar autores que retratem as 
diferentes tradições e suas verten-
tes contemporâneas.

O Arte da Palavra – Rede Sesc 
de Leituras é um circuito atuante 
em todas as regiões do país que 
estimula a divulgação de autores 
nas suas diferentes formas de 
manifestações. Durante o ano de 
2018, mais de 70 representantes 
da diversidade literária brasileira 
percorrerão todos os estados do 
país. 

A fim de promover o inter-
câmbio de artistas e a formação 
de leitores, o projeto tem como 
objetivo oferecer ações que atuem 
em toda a cadeia da literatura, in-
cluindo a formação e a divulgação 

de novos autores, a valorização 
das novas formas de produção 
e fruição literária, possibilitadas 
pela emergência de discursos 
periféricos e a utilização de novas 
tecnologias.

convidado, Jorge calheiros possui mais de 100 cordéis publicados
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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

A Prefeitura de Itabirito recebeu 
no dia 19 de julho, a 6ª Reunião Iti-
nerante do Fórum Metropolitano 
de Gestores de Políticas da Juven-
tude. A ação reuniu gestores da 
juventude das cidades que fazem 
parte do Acordo de Cooperação 
Técnica entre os municípios da 
região metropolitana e do colar 
metropolitano de Belo Horizonte, 
como Ribeirão da Neves, Santa 
Luzia, Contagem, Betim, Sarzedo, 
Sete Lagoas e Vespasiano. 

O evento começou na Casa 
de Cultura, continuou na Casa do 
Adolescente e promoveu intensa 
interação e troca de experiências 
para gestores, autoridades e so-
ciedade civil. 

Políticas da Juventude 
Durante o evento, o coorde-

nador de Políticas Públicas da 
Juventude e assessor de Direitos 
Humanos, Participação Popular e 
Cidadania do Governo Municipal, 
Leandro Dias, apresentou o diag-
nóstico das Políticas Públicas da 
Juventude de Itabirito e o relatório 
de atividades da coordenadoria. 
“É interessante observar que em 

apenas um ano de desenvolvemos 
muitas ações em diferentes frentes, 
a fim de pautar cada vez mais os 
direitos humanos como temática 
essencial para a sociedade. 

A coordenadoria é um veículo 
articulador que visa estabelecer de 
maneira transversal entre as secre-
tarias, permitindo desenvolver e 
colocar em prática novas políticas 
públicas para atingir a juventude, 
que necessita tanto desta ação”. 

Já a presidenta do Conselho 
Estadual da Juventude e superin-
tendente de intersertorialidade 
da Subsecretaria da Juventude da 
Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos, Participação Social e 
Cidadania, Bárbara Ravena, o 
encontro foi uma ótima oportu-
nidade para reafirmar o poder de 
ocupação dos jovens. 

“A política de juventude é bem 
recente em nosso país. Com mais 
ou menos 14 anos de existência, 
foi um trabalho árduo que só foi 
possível por meio das juventudes 
organizadas e da criação do Esta-
tuto da Juventude. A partir dele são 
divididos em 11 eixos fundamentais 
que asseguram os direitos dos 

jovens. A juventude está, cada dia 
mais, ocupando o poder e os espa-
ço públicos, assim como está par-
ticipando de forma mais ativa das 
discussões políticas das cidades. 
Prova disso pode ser conferida aqui 
mesmo, em Itabirito, onde temos 
a juventude participando de cinco 
conselhos municipais, de modo a 
construir políticas essenciais para 
o nicho”. 

Para o presidente da União da 
Juventude Socialista (USJ) Itabiri-
to, Gabriel Galo, o evento é uma 
oportunidade para se pensar na 
construção do sujeito coletivo. 

“É importante saber qual é o 
papel da juventude organizada 
em Itabirito. A cidade promove 
políticas públicas para o segmento 
com um diálogo amplo, por meio 
da prefeitura, a qual agradeço por 
estar sempre disposta a levar à 
juventude as pautas relativas ao 
meio. Somos uma juventude que 
participa de frentes diferentes e, 
por isso, o diálogo é fundamental, 
uma vez que debatemos com o 
intuito exclusivo de fazer política 
pública para transformar e cons-
truir a cidade que queremos”. 

cerol e linha chilena continuam
fazendo vítimas em Belo Horizonte
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Uma brincadeira perigosa e muito comum 
entre as crianças e adolescentes: soltar pipa 
ou papagaio utilizando linhas cortantes. A 

prática é proibida por lei, mas ainda há quem se 
divirta sem se importar com as consequências. Para 
se ter uma ideia, somente este ano foram atendidas 
23 pessoas no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, 
vítimas de acidentes com cerol ou linha chilena. No 
mês passado, um motociclista que fazia entrega de gás 
morreu depois de ser atingido no pescoço. Também 
em junho, uma linha chilena danificou o helicóptero 
do Corpo de Bombeiros.

E nesta época de férias escolares, marcada tam-
bém pela incidência de ventos fortes, o risco de aci-
dentes são maiores. Preocupados com o problema e 
buscando uma solução conjunta com representantes 
dos mais diversos setores, a Secretaria Municipal de 
Segurança e Prevenção (SMSP), retomou a campanha 
“Cerol Mata” para combater o uso de cerol e da linha 
chilena na capital. O objetivo é alertar a todos sobre 
o perigo que esses materiais representam, podendo 
resultar em ferimentos graves e até mesmo em mortes.

Acidentes com cerol e/ou linHA cHilenA

2014 35 pessoas

2015 41 pessoas

2016 33 pessoas

2017 26 pessoas

2018 23 pessoas (até 23 de julho)

De acordo com informações da assessoria de co-
municação da SMSP, a Guarda Municipal tem agido 
para conter o uso dos materiais cortantes. “Por meio 
das patrulhas preventivas para apreensão de mate-
rial, além de palestras, blitz educativa, panfletagem 
e distribuição de antenas para motociclistas. No dia 
17 de julho, a Patrulha Escolar da Guarda Municipal 
realizou o Dia de Brincar e levou crianças de uma 
escola municipal até a Praça do Papa. No local, foram 
ensinadas a empinar pipas de forma segura, longe da 
fiação elétrica e sem linhas cortantes”, diz.

Ainda segundo a assessoria, apenas em junho deste 
ano foram apreendidas mais de 70 latas envoltas com 
cerol ou linha chilena. “Durante as rondas preventivas 
apreendemos o material com crianças, jovens e adultos. 
Em alguns casos, nota-se a participação de pais e filhos 
utilizando linhas cortantes. A gente orienta as pessoas 
que são pegas, sempre buscando a conscientização. O 
canal de denúncia da Guarda Municipal é o telefone 153”.

Conforme explica o tenente do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais Pedro Aihara, o cerol é uma mistura 
caseira de cola com vidro moído. “As pessoas pegam 
geralmente uma lâmpada, trituram para fazer um pó 
e juntam com cola. Depois da mistura pronta passam 
na linha para ficar com um aspecto cortante. Já a 
linha chilena tem uma fabricação industrial e não se 
consegue fazer em casa. É uma combinação de pó de 
quartzo com óxido de alumínio. Essa linha é cerca de 
seis vezes mais potente que o cerol”.

Ele salienta que soltar pipa ou papagaio com linha 
cortante traz diversos prejuízos. “Na rede elétrica pode 
romper fios e cabos de telefonia, deixando as pessoas 
sem acesso a esses serviços. Mas o maior problema é a 
questão das lesões, principalmente em motociclistas. 
Na maior parte das ocorrências a linha atinge a altura 
do pescoço, o que agrava a situação, pois a região é 
vascularizada. Quando não há óbito, a pessoa pode 
ficar com algum tipo de sequela por toda vida”.

E foi justamente com uma linha cortante que 
houve um incidente com o helicóptero do Corpo de 
Bombeiros no mês passado. A aeronave “Arcanjo 4”, 
um dos equipamentos mais modernos de transporte 
aeromédico do país, teve duas hastes de comando 
danificadas. “Em decorrência disso, a aeronave vai 
precisar ficar vários dias indisponível, sem poder 
atender a sociedade”.

Soltar pipa e papagaio é uma diversão, mas deve 
ser feita sem a utilização da linha cortante. “Quem 
utiliza esse material pode ser responsável diretamente 
pela morte de uma pessoa. Infelizmente está ligado 
a uma questão cultural, passada de pai para filho. 
Nesse aspecto, alerto que a atuação dos pais é muito 
importante, uma vez que não devem incentivar o uso 
de cerol ou linha chilena. Eles devem fiscalizar que tipo 
de linha o filho usa quando vai soltar papagaio para 
que essa prática possa ser coibida”, afirma o tenente 
do Corpo de Bombeiros.

Para o presidente do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Motociclistas e Ci-
cl istas de Minas Gerais 
(Sindimotocicli-MG), Ro-
gér io Lara,  durante os 
meses de janeiro, junho 
e julho, os profissionais 
redobram o cuidado para 
evitar acidentes. “Aqueles 
que usam a moto como 
ferramenta de trabalho já 
estão acostumados com os 
riscos e obstáculos do dia a 
dia. Para não ser atingido 
pela linha, usam antenas 
no guidão. A peça evita 
que sejam atingidos no 
pescoço. Eu acredito que 
falta mais fiscalização, pois não vejo as pessoas 
sendo presas por usar linhas cortantes”, reclama.

lei mais severa

Este ano, a Lei 7.189 que proíbe a comerciali-
zação e o uso do cerol em BH completou 22 anos. 
A legislação recebeu reforço, em 2003, com a 
publicação da Lei 8.563. Já em 2006, a Lei 9.137 
instituiu, na capital mineira, a última semana do 
mês de junho como a Semana de Conscientização 
de Combate ao Cerol, enfatizando que o uso de 
linhas cortantes configura em crime. Também há 
a Lei Estadual 14.349 de 2002, que dispõe sobre 
a proibição do uso de pipas com linha cortante. O 
infrator pode pagar multa que varia de R$ 100 a 
R$ 1.500, podendo responder criminalmente.

Recentemente, foi aprovado na Câmara Municipal 
de Belo Horizonte o Projeto de Lei (PL 313/17), que 
torna ainda mais ampla as punições e vale para o 
armazenamento, comercialização, distribuição e ma-
nuseio de linha chilena, linha com cerol, ou qualquer 
outra substância cortante. A multa é de R$ 2 mil para 
quem for pego soltando pipa usando esse tipo de 
material. Quem armazenar ou vender os produtos 
deve ser multado em R$ 4 mil. O valor dobra em caso 
de reincidência.

Acidente com linha chilena

A técnica de enfermagem Jeiele Lorena de Alvaren-
ga, há cerca de duas semanas, passou por momentos 
de horror com seu cachorro em um acidente com linha 
chilena. “Como moro em apartamento, desci com 
ele para passear na área principal do edifício e fui na 
padaria que fica próxima. Quando retornei, percebi 
que havia alguns meninos brincando e um papagaio 
com linha estendido no chão. O Snoopy veio ao meu 
encontro e foi atingido pela linha, correndo em direção 
a porta de casa. Quando fui ver o que aconteceu, notei 
que a escada estava cheia de sangue”, afirma.

Ela conta que animal sofreu um corte severo na 
pata. “Levamos ele ao veterinário. Ele disse que o 
corte chegou quase no osso e que se fosse um pou-
co mais forte, teria perdido a patinha. O cão ficou 
mais de 2 horas desacordado para limpeza e sutura. 
Depois disso, ainda teve que tomar antibióticos para 
evitar infecção”.

Além do trauma e dos transtornos, Jeiele teve 
que arcar com as despesas do veterinário em mais de 
R$ 100. “Nós pensamos em denunciar, mas acaba-
mos deixando passar por serem crianças. No prédio 
também moram crianças e idosos e fico pensando se 
tivesse acontecido com eles. Depois desse episódio 
com meu cachorro, passei a ter mais cuidado”, finaliza.

Para conter o problema, secretaria municipal de segurança
e Prevenção (smsP) retomou a campanha “cerol mata”
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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

Prefeitura de nova lima assume
trecho da rodovia mg-030

A municipalização do trecho 
da MG-030, compreendido entre 
os quilômetros 10 e 14 (entre a 
linha férrea e a Academia Mineira 
de Tênis), foi oficializada por meio 
de convênio entre a Prefeitura de 
Nova Lima e o Departamento de 
Edificações e Estradas e Rodagem 
(DER-MG). Desde o dia 7 de julho, o 
município passou a ser responsável 
pela manutenção e gestão dessa 
faixa de domínio da rodovia. 

A medida, que vale por 10 
anos, é fundamental para que a 
prefeitura possa promover inter-
venções que garantam segurança 
aos pedestres e motoristas e ofe-
reçam mais fluidez ao trânsito. A 
intenção da prefeitura é assumir 
não apenas pelos próximos anos, 
mas incorporar definitivamente o 
trecho da rodovia ao território do 
município. Para isso, está propon-
do projeto de lei na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais para 
que a pauta seja discutida entre 
os parlamentares.

O secretário municipal de Pla-
nejamento e Gestão, André Rocha, 
destaca que o município não tinha 
permissão para fazer intervenções 
na MG-030, por ela estar sob ju-
risdição do Governo do Estado, e 
que o convênio vai trazer inúmeros 
benefícios à cidade e à população. 

“Aquele trecho já perdeu há 
algum tempo sua característica de 
rodovia. A quantidade de veículos 
e pessoas circulando no local é 
intensa e algumas soluções de 
mobilidade devem ser feitas, como 
a implantação de semáforos, por 
exemplo, que não seriam permi-
tidos em uma rodovia. O maior 
benefício será implementar solu-
ções que darão fluidez e segurança 
para o trânsito”, explica. Como 

exemplo, Rocha lembrou que atu-
almente uma viatura da Guarda 
Civil Municipal faz o controle diário 
dos veículos que passam pela Rua 
Ministro Orozimbo Nonato. “Isso 
poderia já ter sido solucionado 
com a instalação de um semáforo”.

O projeto executivo de enge-
nharia de tráfego está concluído e 
será apresentado ainda este mês 
ao DER para que a prefeitura possa 
dar início às melhorias. Com a mu-
nicipalização do trecho da MG-030, 
a prefeitura realizará intervenções 
na interseção da trincheira das Seis 
Pistas com a MG-030, a Alameda 
Oscar Niemeyer e a Rua Ministro 
Orozimbo Nonato. Na interseção 
com essa rua será implantado um 
projeto moderno de sinalização 
tanto vertical quanto horizontal.

O secretário informa que a 
prefeitura está avaliando propor 
ao Ministério Público de Minas 
Gerais que todo empreendimento 
que se instale na referida faixa de 
domínio faça uma contribuição, 
como medida mitigadora, a um 
fundo criado para manter a gestão 
do trecho, visando minimizar os 
impactos causados à região.

intervenções

Entre as intervenções que 
em breve serão implementadas, 
estão a implantação de nova 
sinalização horizontal e vertical, 
além de interseção rodoviária 
nos trechos de acesso ao residen-
cial Vila Castela e ao Shopping 
Serena Mall. Também serão 
instalados semáforos na rodovia, 
mudanças no sentido de algu-
mas interseções e modernização 
da iluminação no local.

segurança

O cidadão também será be-
neficiado com o aumento da se-
gurança. Ao longo do trecho da 
rodovia, a prefeitura vai instalar 
um sistema de leitor de OCR 
(sigla em inglês de Reconheci-
mento Ótico de Caracteres) que 
vai permitir a leitura das placas 
dos automóveis, de forma que 
sensores óticos identifiquem 
todos os veículos que circularão 
no trecho.
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Obra da estação elevatória de esgoto
em JF está em fase final de execução

As obras de despoluição do Rio Paraibuna seguem 
em diversos pontos da cidade. Orçado em mais de R$ 130 
milhões, o conjunto de ações prevê ainda a construção de 
mais cinco estações elevatórias, cujo objetivo é bombear 
efluentes nas regiões mais íngremes. Uma delas já está em 
fase final de execução, na Avenida Brasil, nas proximidades 
do Viaduto Augusto Franco, no Centro.

De acordo com o diretor de desenvolvimento e expan-
são da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), 
Marcelo Mello do Amaral, a unidade está recebendo o 
enchimento do piso do seu poço úmido, onde o esgoto 
será captado pelas bombas. A previsão é de que esta fase 
dos trabalhos seja finalizada em agosto: “Essa unidade 
transportará até à Avenida Francisco Valadares o material 
que antes poluía nossos córregos. De lá, ele descerá, por 
gravidade, até a segunda estação elevatória, no bairro 
Vila Ideal, a maior unidade dentre as cinco previstas, para 
então chegar à nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 
União-Indústria, já implantada no Bairro Granjas Bethel”.

Além da estação, a Cesama dá continuidade à implan-
tação de interceptores ao longo do Rio Paraibuna, por meio 
de túneis subterrâneos próximos ao prédio da Prefeitura de 
Juiz de Fora (PJF), e coletores de esgoto nas margens dos 
córregos São Pedro e Tapera. Estão previstas ainda uma 
nova ETE no bairro Santa Luzia e a ampliação das estações 
de tratamento de Barbosa Lage e Barreira do Triunfo.

estação na Avenida Brasil
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O Projeto Contagem das Nas-
centes, que se propõe a localizar, 
cadastrar, recuperar e preservar 
as nascentes da cidade, continua 
a todo vapor. A equipe da Secre-
taria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) de Contagem esteve 
no Parque das Amendoeiras, na 
Regional Nacional, para fazer um 
reconhecimento do local.

O superintendente de Controle 
Ambiental da Semad e idealizador 
do programa, Eric Machado, ex-
plica que esse é um trabalho que 
não pode parar. “Hoje, apenas 
nessa pequena região do parque, 

identificamos e cadastramos mais 
seis nascentes. Algumas em pés-
simo estado, outras muito bem 
cuidadas. Chega a impressionar 
o número de pontos da cidade de 
onde brota a água”, explica.

O administrador da Regional 
Nacional, Eduardo Rodrigues, 
recebeu a equipe com empol-
gação. “É com muita alegria e 
entusiasmo que recebemos o 
pessoal da Semad para realizar 
este trabalho. Temos uma inci-
dência muito grande de nascen-
tes, córregos e áreas de preserva-
ção. Fazemos parte da Bacia da 
Pampulha, o que, por si só, torna 

esse programa muito importante 
para que possamos ter um nú-
mero correto das nascentes da 
região e desenvolvermos ações 
de preservação”, conta.

O cadastramento na regional 
está no começo. Ainda há muitos 
lugares a serem percorridos. 
Uma vez identificadas todas as 
nascentes, as próximas ações 
serão de recuperação e preserva-
ção. Também será montado um 
programa de educação ambien-
tal para que a população local 
seja conscientizada e se torne, ao 
mesmo tempo, fiscal e agente de 
preservação das nascentes locais.

A Prefeitura de Belo Vale já disponibili-
za, em seu site, o Portal do Servidor, 
mais uma importante ferramenta 

para os servidores municipais. A partir de 
agora, através do computador pessoal, ta-
blet ou celular, o funcionário poderá acessar 
seu contracheque digital, juntamente com 
seu IRRF.

A ferramenta busca modernizar a ges-
tão, facilitando a vida do funcionário público 
e também se tornar um meio de comunica-
ção dele com a administração. Neste espaço 

estará disponível o acesso ao contracheque 
do pagamento salarial e documentos impor-
tantes, que trata-se do descritivo de valores 
de entrada e saída (crédito e débito) que 
acompanha o pagamento de salários.

 Descreve também detalhadamente os 
valores que compõem o salário e gratifi-
cação, bem como os descontos incidentes 
na folha, como INSS e outros. O Portal do 
Servidor conta ainda com uma área desti-
nada para receber reclamações, opiniões 
e sugestões a respeito da administração.

Contagem das Nascentes 
chega à Regional Nacional

Parque das Amendoeiras na regional nacional
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Belo vale facilita a vida
do funcionário público
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desemBArgAdor do tJmg e BAcHArel em 
comunicAÇÃo sociAl  – ws-paiva@hotmail.com 

WAnderley PAivA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

No último dia 13, teve come-
moração dupla no Clube Belo 
Horizonte. Foi realizada a edição 
2018 do Arraiá do CBH, que este 
ano trouxe muitas novidades, e 
celebrados os 114 anos do clube. 
A noite contou com shows de Trio 
Mandruvá, Marcelinho de Lima e 
Felipe Hott, e com a quadrilha Pé 
de Serra.

Para a garotada, teve o Espaço 
Criança com brinquedos infláveis, 
touro mecânico, cama elástica e 
brincadeiras com o Palhaço Bisna-
guinha e com a galera da Rádio 
Itatiaia e da Itambé Kids com a 
ação promocional do filme “Os 
Incríveis”.

As quadras do espaço esta-
vam decoradas e ficaram repletas 
de gente bonita e animada. Até 
mesmo os supersticiosos, que não 
gostam da sexta-feira 13, caíram 
na folia. “Acho a data sinistra e ia 
ficar em casa hoje. Mas ainda bem 
que a galera me animou. Estou 
me divertindo muito”, disse Luiza 
Andrade, 19 anos. 

“Foi a primeira vez que par-
ticipei do Arraiá do CBH. Achei o 
evento animado e com atrações 
bem escolhidas”, disse a nutricio-
nista Carol Cardenas Angrisano.

“Ficamos felizes em ver a casa 
cheia, pois hoje estamos fes-
tejando duplamente. Estamos 

realizando mais uma edição do 
nosso tradicional Arraiá do CBH 
e comemorando os 114 anos do 
Clube Belo Horizonte”, disse a di-
retoria secretária do CBH, Cláudia 
Simone Silva. 

Para o presidente do CBH, 
Carlos Caixeta, Carlão, “o evento 
foi além das expectativas”. Carlão 
agradeceu a presença de presiden-
tes e diretores de outros clubes, 
ressaltando a “importância de 
integração entre eles” e também 
de autoridades municipais e esta-
duais. “Foi importante contarmos 
com a presença desses convidados, 
que puderam ver a grandeza de 
nosso clube e de nossa festa”, disse.

E ra mais um pouso 
em Belo Horizonte, 
eu, louco para chegar 
em casa, percebi que 

outros passageiros reclama-
vam do movimento brusco do 
avião no solo. Realmente não 
havia sido uma chegada per-
feita. Um senhor que estava 
ao meu lado me disse que o 
motorista da aeronave era 
um tremendo de um “bar-
beiro”. Sorri discretamente e 
pensei com meus botões, é 
piloto ou motorista? O próprio 
“barbeiro” saiu de sua cabine 
repleta de tecnologia para se 
desculpar. Disse que se aten-
tou a todos os procedimentos 
de segurança, mas o vento 
mudou de direção repenti-
namente e não houve tempo 
hábil para modificar sua es-
colha na manobra, ou seja, o 
pouso desconfortável foi um 
pequeno detalhe. 

Quantas informações e 
conhecimento! Agradeci ao 
piloto preocupado com a 
excelência de seu trabalho, 
afinal não se pode controlar 
o vento! Sai do avião, liguei 
o celular e me deparei com 
uma notícia extraordinária 
na tela do aparelho. O árbitro 

de vídeo, pela primeira vez na 
história das Copas, seria uti-
lizado no Mundial da Rússia. 
Uma nova ferramenta com 
auxílio das câmeras de TV na 
maior competição esportiva 
do planeta. 

Não há espaço para tes-
tes ou barbeiragens. Foram 
anos de treinos, discussões, 
simulações, provas físicas e 
teóricas além do conheci-
mento profundo de todo o 
sistema operacional que rege 
uma transmissão. Muitas per-
guntas ainda pairam sobre o 
assunto, algumas associações 
ao redor do mundo ainda 
existem em não se render a 
essa eficaz ferramenta, ou 
por causa dos custos, ou da 
própria escolha de manter o 
tradicionalismo no futebol. 

O vento muda e o esporte 
também necessita de novos 
rumos. Vejamos o tênis e o 
vôlei em que as câmeras são 
aliadas dos olhos humanos 
diminuindo os equívocos e 
dando ainda mais legitimida-
de aos resultados e buscando 
domar as velocidades existen-
tes entre saques e cortadas. 
Os pequenos detalhes fazem 
a diferença! 

Evidente que não acaba-
rão as polêmicas, pois a inter-
pretação e decisão final será 
do árbitro em campo. Existem 
protocolos rígidos para utiliza-
ção do sistema de tecnologia 
do futebol e os VARs (sigla 
inglesa para árbitros assisten-
tes de vídeo) serão os pilotos 
dessa grande novidade. Não 
é qualquer pessoa que sen-
tado numa cabine em frente 
a monitores e tecnologia de 
primeira qualidade decidirá 
a hora correta de rever uma 
decisão equivocada. Não há 
espaço para café, bolachas 
ou saidinhas para o banheiro. 
É preciso total conhecimento, 
vivência de jogo, domínio das 
regras, olhos abertos em todas 
as direções, concentração fora 
de série e habilidade arbitral. 
Os árbitros brasileiros em 
breve terão o privilégio de 
fazer parte desse momento 
histórico e pioneiro (a partir 
das quartas de final da Copa 
do Brasil) e como bons apita-
dores e bandeirinhas, saberão 
que, deve-se roer o osso, e, 
depois, comer o filé, até por-
que sempre haverá espinhos 
e ventos repentinos em todas 
as direções.

capital mineira tem 409
Academias a céu Aberto
Estima-se que, aproximadamente, 6.512 pessoas usam os aparelhos

Engana-se quem pensa que 
para entrar em forma é ne-
cessário gastar dinheiro. Desde 

2009, a Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer (SMEL), está im-
plantando na cidade as Academias a 
Céu Aberto. Por meio do programa, 
vários aparelhos de ginásticas são 
instalados em praças e parques para 
que a população possa se exercitar 
ao ar livre sem pagar nada. Segundo 
dados da SMEL, atualmente há 409 
unidades, espalhadas nas nove re-
gionais, com público médio de 6.512 
pessoas por dia.

Um dos frequentadores das 
Academias a Céu Aberto é o apo-
sentado José Cupertino Gonçalves, 
65 anos. Ele começou a usar os 
aparelhos do programa há um 
ano e afirma que faz os exercícios 
para ter uma vida mais saudável. 
“Outros fatores que pesaram para 
eu começar com a atividade foram 
a proximidade e a gratuidade”.

Além da ginástica na praça, 
José participa de um projeto da 
Associação Cristã de Moços (ACM/
YCMA) chamado Melhor Idade. 
No local, ele faz alongamento, 
hidroginástica, meditação, yoga, 
com acompanhamento profissio-
nal. Além disso, também pratica 
caminhada e bicicleta ergomé-

trica. “Minha saúde melhorou. 
Consigo respirar melhor, tenho 
mais disposição e meus exames 
melhoraram”. 

dois lados 

A educadora física Camila 
Luchetti afirma que as vantagens 
das Academias a Céu Aberto é ter 
um espaço público onde qualquer 
pessoa, a qualquer momento e 
sem custo algum possa usufruir dos 
equipamentos. “De fato esses es-
paços são um convite a se exercitar: 
ambientes verdes e arborizados, 
variedade de aparelhos coloridos 
que despertam a curiosidade 
de quem passa. Além disso, ele 

contribui com o combate ao seden-
tarismo e auxilia na promoção de 
saúde e bem-estar da população”.

Entretanto, a profissional reitera 
que há riscos na prática dessas 
atividades físicas sem o acompa-
nhamento de um profissional. 
“Sem dúvida, eles contribuem 
para tirar pessoas de suas casas e 
iniciarem uma vida menos seden-
tária, porém, qual é a qualidade 
das atividades e dos movimentos 
realizados nesses locais? O fato 
é que exercícios mal executados 
ou realizados em doses excessivas 
podem provocar lesões, fazendo o 

objetivo de busca pela saúde ficar 
cada vez mais longe, uma vez que 
dores decorrentes de atividade 
podem começar a surgir”.

 Camila afirma que toda vez 
que passa por praças ou parques, 
que possuem esse tipo de apare-
lhos e vê pessoas fazendo ativi-
dades, procura ajudá-los a fazer o 
movimento da maneira correta. “A 
população brasileira, infelizmente, 
não tem uma base sólida na edu-
cação física escolar e, em geral, os 
adultos não tiveram vivências para 
ter autonomia quando se fala em 
atividade física. Ter a orientação e 

o acompanhamento de um bom 
profissional contribui para segu-
rança de quem executa”. 

A educadora finaliza dizendo 
que quem pratica exercícios nesses 
locais deve prestar atenção, princi-
palmente, na postura. “Uma boa 
dica é imaginar que há no topo da 
cabeça um fiozinho sutilmente lhe 
puxando para cima. Isso faz com 
que você se mantenha vertical, 
aumentando espaço para entrada 
do ar e diminuindo as compressões, 
sobretudo, na coluna. Lembre-se, 
quando estamos falando de saúde, 
todo cuidado é pouco!”.

Clube Belo Horizonte
comemora 114 anos

vários convidados cantaram o parabéns para o clube
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árbitro de vídeo: inovação que veio pra ficar

simulador de cavalgada: Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora.

esqui: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris e membros superiores e melhora a função 
cardiorrespiratória.

Alongador: Alonga articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica.

multi exercitador: Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.

rotação dupla diagonal e rotação vertical: Fortalecem os membros superiores, melhora a flexibilidade das 
articulações dos ombros e aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos.

simulador de remo: Fortalece a musculatura das costas e ombros.

Pressão de pernas: Fortalece a musculatura das coxas e quadris, melhora a flexibilidade e a agilidade dos 
membros inferiores, quadris e região lombar.

rotação vertical triplo: Fortalece os membros superiores e melhora a flexibilidade das articulações dos ombros.

Pressão de pernas tripla: Fortalece a musculatura das coxas e dos quadris.

supino: Fortalece os grupos musculares dos peitorais e ombros e articulações dos ombros e braços.

conheça as funções dos equipamentos disponíveis nas academias: 

Para encontrar uma unidade perto da sua casa, acesse o site:  prefeitura.pbh.gov.br/ Fonte: PBH

M
ar

ce
lo

 M
ac

ha
do

/P
BH


