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consumo dAs FAmíliAs deve
somAr r$ 4,4 trilhões
Até o FinAl do Ano

Pesquisas apontam um cres-
cimento de 3% no índice de 
consumo das famílias. Em 

valores, a porcentagem significa 
um montante de R$ 4,4 trilhões 
para 2018. Os dados mostram ain-

da que a classe B está no topo da 
lista dos que mais gastam, seguida 
da classe C e, em terceiro, a classe 

A. Em termos regionais, o primeiro 
lugar no ranking é o Sudeste.
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Pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Globo, revelou que Anastasia (PSDB) sai 
na frente de Pimentel (PT) na corrida ao Palácio da Liberdade. Mas, agora, por conta 
do horário gratuito do rádio e TV, os cenários podem sofrer alterações. Ainda sobre a 
cobertura política mineira, confira a matéria sobre o time de comunicadores que correm 
atrás de votos nesse pleito eleitoral: Mauro Tramonte, Mário Henrique Caixa, João Vítor 
Xavier e Laudivio Carvalho.

Após a conquista da comunidade LGBT 
em oficializar sua união em cartório, 
outra questão foi levantada: o direito 
desses casais de adotarem uma criança. 
Previsto em lei, o ato pode ser feito por 
qualquer pessoa, independentemente da 

orientação sexual. A vice-presidente do 
Instituto dos Advogados de Minas Gerais, 
Sofia Miranda Rabelo, esclarece dúvidas 
acerca do tema.

Uma boa notícia para os mineiros: houve re-
dução de 32,8% nos roubos, além da queda 
de 32,2% nos casos de extorsão e 22,9% em 

sequestros e cárcere privado. O secretário de Seguran-
ça Pública de Minas, Sérgio Barboza Menezes (foto), 
atribui o recuo ao sucesso das ações de segurança 
propostas pela Sesp.

A prática de exercícios físicos é uma necessidade para pessoas de todas as faixas 
etárias. A OMS recomenda que isso seja feito de forma gradual aumentando a du-
ração, frequência e intensidade ao longo do tempo.

ECOnOMIA COMPARTILHADA GAnHA MAIS ESPAçO  

Está na moda compartilhar roupas, bicicletas, escritórios, participar de financiamento 
coletivo e alugar brinquedos e moradias. O novo hábito, denominado economia compar-
tilhada, é aprovado por 89% dos pesquisados pela CnDL e SPC Brasil.

LGBTs têm o mesmo direito que
héteros na adoção de crianças

quedA dA criminAlidAde

BrAsil: um PAís de desdentAdos conselhos desAProvAm grAduAÇÃo A distÂnciA

disPutA Ao governo comeÇA oFiciAlmente

Conheça as atividades físicas 
recomendadas para cada idade

r$ 600 milhões para contagem
O ministro das Cidades, Alexandre 

Baldy, esteve em Contagem e anun-
ciou a liberação de R$ 600 milhões 
para obras no município, incluindo 
uma das mairores reivindicações dos 
moradores: a expansão do metrô até 
o novo Eldorado. O prefeito Alex de 
Freitas (PSDB) compareceu ao evento.

Alex de Freitas recebeu
Alexandre Baldy
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Graças ao desenvolvimento da ciência, a vida tem se prolongado 
nos últimos anos. Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), a “Geração Prateada”, acima dos 60 

anos, atingiria a marca dos 30 milhões de idosos até 2025. Entretanto, 
esse número foi alcançado em janeiro deste ano, fato que surpreendeu 
até mesmo o IBGE.

A forma como essas pessoas encaram a vida está mudando. Atu-
almente, elas mantém hábitos saudáveis, estão conectadas, tem vida 
sexual ativa, trabalham, são ativistas de causas modernas, buscam 
aprimoramento intelectual e profissional e até continuam curtindo rock. 

Ao tomar conhecimento das informações, o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Bruno Falci, ressaltou 
a importância do comércio em entender as demandas dessa parcela 
da população. Em suas palavras, esse público não pode ser comparado 
meramente como consumidor e sugeriu a necessidade de se planejar 
ações voltadas para essa faixa-etária, incluindo um plano de mobilidade 
urbana, acessibilidade, programas de saúde e prevenção de doenças, 
cultura, lazer e atendimento qualificado. 

Do ponto de vista do consumo, e tendo como base as informações de 
uma pesquisa da CDL/BH, atualmente, os “mais maduros” movimentam 
cerca de R$ 1,6 trilhão no país, sendo que seu poder de compra deve su-
perar R$ 30 trilhões, em todo o mundo, até 2020. no Brasil, a realidade 
indica que a fonte de renda das pessoas acima de 65 anos continua 
sendo a aposentadoria (64%), seguida do trabalho profissional (23%), 
rendimentos de aluguéis (7%), previdência privada (2%) e aplicações 
financeiras (1%). Além disso, outro dado que chamou atenção foi o fato 
de muitos entrevistados reclamarem de preconceito por parte de alguns 
setores da economia. Afinal, historicamente, eles não incluem os pro-
fissionais “maduros” no seu plano de carreira. Essa incidência negativa 
acontece para quem já está na faixa dos 55 anos. Infelizmente, essa é a 
realidade estampada aos olhos de todos.  

As autoridades brasileiras precisam planejar um país mais acessível 
para as pessoas mais velhas, assim como ocorre no continente europeu. 
Deste modo, torna-se imprescindível adotarem as medidas sugeridas 
pelo presidente da CDL/BH, visando oportunizar mais estrutura para 
esse público-alvo.

união homoafetiva reacende debate
de adoção por casais do mesmo sexo

O conceito de família vem 
mudando com o passar do 
tempo. Em 2011, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) reco-

nheceu a união estável entre pessoas 
do mesmo sexo como entidade fami-
liar e equiparou os direitos e deveres 
ao de casais heterossexuais. Dois 
anos depois, o Conselho nacional de 
Justiça (CnJ) decidiu que os cartórios 
brasileiros seriam obrigados a celebrar 
casamento homoafetivo. Todas essas 
conquistas também fizeram surgir a 
discussão sobre adoção por casais 
gays. Acerca desse assunto, o edição 
do Brasil conversou com Sofia Miran-
da Rabelo, segunda vice-presidente 
do Instituto dos Advogados de Minas 
Gerais (IAMG) e advogada especialista 
em Direito de Família.

A adoção pode ser feita por qualquer 
pessoa, independentemente do estado 
civil e desde que tenha a idade mínima 
de 18 anos. Como, hoje em dia, já é 
permitido a união estável e o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, a adoção 
também entrou em pauta na luta pelos 
direitos LGBT.

Depois do juiz proferir a sentença, 
a criança ou adolescente está absolu-
tamente inserida na família. Inclusive, 
passa a ter todos os direitos de um filho 
biológico. Todo o acompanhamento é 
feito antes por uma equipe técnica com 
entrevistas e visitas domiciliar.

nós estamos em um momento de 
transição. não vou dizer preconceito, 
mas uma resistência da sociedade em 
aceitar algo novo formalmente. As pes-
soas já vivem em condições em que o pai 
ou a mãe é homossexual e criam bem 
o filho. Isso tudo está mudando grada-
tivamente ao longo do tempo. Inclusive, 
a adoção no Estatuto da Criança e do 
Adolescente não especifica a orientação 
sexual da pessoa.

As pessoas que buscam adoção 
fazem uma lista de requisitos. Por exem-
plo, preferem recém-nascidos, brancos 
e não querem vínculos com irmãos. 
Muitas vezes colocam tanta condição 
que acaba não aparecendo a criança 
conforme a expectativa dos pais.

Sim, pois não é requisito para 
união estável ou casamento a vida 
sob o mesmo teto. no entanto, tudo 
será analisado durante o processo de 
habilitação.

A adoção por casais do mesmo 
sexo segue os mesmos requisitos de 
um casal heterossexual. Quem deseja 
adotar deve procurar a Vara de Infân-
cia e Juventude da sua cidade para 
dar início ao processo e é preciso o 
auxílio de um advogado. A pessoa 
deve separar todos os documentos 
como identidade, CPF, certidão de ca-
samento ou nascimento, comprovante 
de residência, extrato de rendimentos, 
atestado ou declaração médica de 
sanidade física e mental, certidões 
cível e criminal.

Depois é necessário passar por 
um curso obrigatório de preparação 
psicossocial e jurídica. O resultado será 
avaliado pelo Ministério Público e juiz 
da Vara de Infância. É feita uma entre-
vista técnica para analisar o perfil do 
adotante e da criança. Se tudo correr 
bem, será emitido um Certificado de 
Habilitação. O nome passa a constar 
na fila e deve aguardar até aparecer 
uma criança com o perfil compatível.

O adotante conhecerá histórico de 
vida da criança e, caso haja interesse, 
eles serão apresentados. Se houver 
um bom relacionamento, o adotante 
recebe a guarda provisória até o juiz 
proferir a sentença definitiva.

O mais comum de que o adotado 
teria uma referência equivocada dos 
vínculos familiares não faz sentido, 
considerando que um homossexual foi 
criado e educado por heterossexuais. 
Para adotar, precisa de uma família 
disposta a dar afeto e cuidado. A união 
entre duas pessoas, seja heterossexual 
ou homossexual, não implica na forma-
ção de uma criança. 

A burocracia é própria da nossa cul-
tura. O processo de adoção requer muito 
cuidado, afinal de contas o Estado está 
concedendo a guarda de uma criança ou 
adolescente a uma família. Independente 
de quem vai adotar, o grande problema 
é a condição do nosso país e do poder 
judiciário, que está absolutamente suca-
teado. Falta não só juízes, mas também 
servidores, assistentes sociais e psicólogos.

É impossível prever o tempo proces-
sual de uma adoção. Isso porque existem 
crianças em abrigos que possuem pro-
cesso criminal movido contra os pais pelo 
Ministério Público por conta de violência. 
Então, não é somente a questão da ado-
ção. São dois processos em tramitação que 
precisam ser resolvidos.

A adoção por casais do mesmo
sexo é permitida no Brasil?

é feito algum tipo de
acompanhamento após
o processo de adoção?

A sociedade ainda enxerga com
preconceito esse tipo de adoção?

quais são as maiores barreiras
na hora de adotar uma criança?

casais homoafetivos que tem
união estável, mas não moram
na mesma casa podem adotar?

como funciona a adoção
homoafetiva no Brasil?

qual é o principal argumento
de quem é contra?

o processo é burocrático?

sofia miranda é especialista
em direito de Família
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“o Brasil não é um país sério”
O Brasil está passando por uma das 

mais graves crises de sua história. 
Temos um déficit fiscal de R$ 140 

bilhões, um modelo previdenciário inviável 
a médio prazo, um sistema político falido, 
uma educação de péssima qualidade. 
Cerca de 140 pessoas morrem por dia em 
hospitais e postos de saúde públicos, a 
maioria por falta de atendimento. Uma 
infraestrutura (transportes, energia, 
recursos hídricos) deficiente, que enca-
rece a produção de bens, 27 milhões de 
desocupados, uma insegurança jurídica 
que inibe investimentos, mais de 63 mil 
brasileiros foram assassinados em 2017. 
Até quando suportaremos esse estado de 
calamidade pública?

Em 45 dias, teremos eleições para 
cargos do executivo (presidente e gover-
nadores) e para o legislativo (senadores, 
deputados federais e deputados estadu-
ais). Grande parte da população anseia 
por mudanças e transformações urgentes. 
Já não aguentamos mais a corrupção en-
dêmica, o desperdício de dinheiro público, 
os privilégios dos agentes públicos. Re-
centemente a presidente do STF declarou 
que: “O cidadão deve estar cansado de 
todos nós”, referindo-se aos ocupantes das 
nossas instituições republicanas. Trágica 
e verdadeira constatação. Mas o próprio 
poder judiciário aprovou um aumento de 
16% no salário da magistratura, alegando 
que estão na penúria (sic). Comparando: 

o salário médio mensal da classe traba-
lhadora gira em torno de R$ 2.200,00 
enquanto “apenas” o auxílio moradia dos 
juízes é de R$ 4.700,00. Até quando acei-
taremos privilégios com dinheiro público?

Vexames continuam acontecendo 
diariamente. O líder nas pesquisas de in-
tenção de voto para presidente foi julgado, 
condenado e está preso. no entanto, seu 
partido claramente zomba da lei. Sabedor 
que o sistema jurídico tem recursos “ad in-
finitum”, procura enganar o eleitor, usando 
de todas as artimanhas para postergar ao 
máximo a decisão do TSE a respeito da 
elegibilidade do “candidato” presidiário. 
Uma situação no mínimo constrangedora 
para o nosso processo eleitoral. Até quando 
aguentaremos essa (in)justiça?

“O Brasil não é um pais sério”, a frase 
bem conhecida e atribuída a Charles de 
Gaulle, na verdade não é dele. Entre 1961 
e 1963, Brasil e França tiveram um con-
tencioso, barcos franceses vinham pescar 
lagostas na costa brasileira. Uma tensão 
militar se estabeleceu entre os dois países. 
Em meio à pendenga, Moreira da Silva, 
cantor, lançou um samba intitulado “A 
lagosta é nossa”, que satirizava a situação. 
Um diplomata brasileiro, que participava 
das conversações com os franceses, ouvin-
do o samba, proferiu então a frase, que se 
tornou famosa. Até quando continuare-
mos a fazer piadas com situações sérias?
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V I G Í L I A S
Política em contagem 

O momento não poderia ser pior para os políticos em geral 
e isso inclui todos eles. Se antes os parlamentares e ministros 
eram vaiados, agora, essa realidade estende-se aos prefeitos. 
Recentemente, a secretária da Prefeitura de Contagem, luzia 
Ferreira, se viu em uma verdadeira saia justa ao ter que 
acalmar a multidão que hostilizava o prefeito Alex de Freitas 
(PSDB) em um evento. Coisas da vida pública, gente. 

segurança congestionada
na avaliação do deputado federal mineiro subtenente 

gonzaga (PDT), a Polícia Militar encaminha cerca de 300 mil 
ocorrências para a Polícia Civil. “A estrutura da Civil não suporta 
a demanda e termina se formando um gargalo”, comenta. 

sucateamento do sus
“O sucateamento do Sistema Única de Saúde (SUS) não 

só em Minas, mas em todo Brasil, está levando autoridades a 
uma reflexão sobre o atual sistema e problemas que poderão 
ocorrer”. Essa é a opinião do empresário e candidato ao Senado 
pelo Partido novo, rodrigo Paiva. Ele reafirma a informação 
que, em determinados casos, um paciente espera até 2 anos 
para marcar uma simples consulta. Cruz credo, gente!

grupo Zema
Para os marqueteiros políticos não existe possibilidade do 

empresário romeu Zema (novo) sair perdendo. Ele, como se sabe, 
é candidato a governador e, se não conquistar êxito nas urnas, 
valeu a sua inclusão na disputa para valorizar a marca da empresa 
de sua família: o Grupo Zema. Ano passado, a companhia faturou 
cerca de R$ 4,5 bilhões. Esse povo de Araxá não é bobo não. 

guerra civil?
O reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José vicente, disse 

que está levantando dados para mostrar que, atualmente, morrem 
mais pessoas no trânsito e nas comunidades do que as vítimas fatais 
nas guerras civis espalhadas pelo mundo. Cruz credo, pessoal. Será?

demografia brasileira 
Ao criticar as propostas de muitos candidatos à Presidência 

da República, o jornalista reinaldo Azevedo ironizou: “Existem 
muitos candidatos que querem se comparar a JK, só que, naquela 
época, a idade média do brasileiro era 50 anos e hoje é 70. O 
mundo mudou, mas os espertalhões à procura de votos continu-
am querendo levar vantagens, um horror”, afirma o comunicador. 

invenção da imprensa
Distante da vida pública nos últimos anos, o nome do 

ex-senador hélio costa voltou a ser mencionado pela imprensa 
para disputar o Senado. na verdade, nos primeiros debates 
quando se definiu pela candidatura de Adalclever lopes (MDB) 
ao governo de Minas, o nome de costa sequer foi mencionado 
para participar desse embate, especialmente, entre os emede-
bistas. Coisas da política mineira. 

Política em sabará
Político com duas décadas de experiência, Wander Borges 

(PSB) aceitou o desafio de comandar a Prefeitura de Sabará, na 
região metropolitana. Porém, segundo pessoas próximas, ele anda 
de cabeça baixa e desiludido diante de tantos problemas. Os comen-
tários são sobre um possível arrependimento de Borges. Eu, hein?!

deputado problemático
Além de enfrentar problemas no Tribunal Regional Eleitoral 

pelo fato de não ter cumprido a cota mínima de 30% de mulhe-
res na chapa para disputar a Câmara Federal, o presidente do 
Avante, deputado luiz tibé, anda em pé de guerra com vários 
candidatos de seu partido que reclamam: “Ele não cumpre 
nada que é combinado”. Êta camarada esquisito, gente! 

 

capital da propina 
“Lamentavelmente, o Rio de Janeiro se transformou, de 

uns tempos para cá, na capital nacional da propina. Um ve-
xame internacional”. Opinião do cientista político, gaudêncio 
torquato. 

são Paulo X Alckmin
na opinião do comentarista político gerson camarotti, o 

candidato a presidência geraldo Alckmin (PSDB) deveria pres-
tar mais atenção no eleitorado de São Paulo, especialmente, 
junto ao público feminino que, de certa forma, estaria preterido 
o nome do tucano.   

cena única - Analisando friamente a informação do jor-
nalista, o ex-governador paulistano está buscando apoio em 
outros estados, quando no seu próprio terreno a situação não 
seria tão confortável. 

condenando o centrão
Experiente, o ex-deputado estadual por São Paulo, advo-

gado militante e comentarista de TV, Airton soares confessa, 
em uma de suas muitas falas, que talvez tenha sido um erro o 
candidato tucano geraldo Alckmin fazer aliança com os par-
tidos dos denominados “Centrão”. “Os parlamentares dessas 
siglas não tem o menor pudor. O ex-governador deve estar 
sentido a realidade”, prevê.

Jornalistas X robôs  
Depois de pesquisar, analisar e ter em mãos um diagnós-

tico sobre o assunto, o jornalista e apresentar de TV marcelo 
tas sentenciou: “Tenho uma boa notícia para os jornalistas: a 
classe não será engolida pelo robôs, ao menos nos próximos 
anos”. Quem sabe?

A denominada grande imprensa não re-
percutiu muito a respeito, mas a última 
pesquisa do Ibope, para o governo de 

Minas, trouxe como novidade um forte cres-
cimento do professor João Batista Mares Guia 
(Rede). Ele apareceu na pesquisa em terceiro 
lugar junto ao empresário Romeu Zema (novo) 
que, em outras sondagens, estava bem à frente 
de Mares Guia. 

A partir desta semana, com a entrada oficial 
de Adalclever Lopes (MDB) no pleito, o jogo co-
meça oficialmente. Do lado petista, os ânimos 
são os mesmos. Alguns militantes avaliam que, 
no segundo turno, existe a possibilidade do atual 
governador Fernando Pimentel sair na frente. Do 
outro, os tucanos pensam exatamente o contrário 
e trabalham para resolver esta eleição no estado 
ainda no primeiro turno, diante da vantagem de 10 
pontos, de acordo com o levantamento do Ibope/
TV Globo. O placar é Anastasia (PSDB) 24%, contra 
14% de Pimentel (PT).

coordenadores da campanha

Relativo à estrutura de campanha, ficou 
decidido que, por parte do emedebista Adal-
clever Lopes, os dois coordenadores serão o 
presidente do MDB mineiro, deputado federal 
Saraiva Felipe e o ex-prefeito de Belo Horizonte 
Marcio Lacerda (Sem partido). Já em relação 
ao senador Anastasia, os escolhidos para a 
coordenação são: o suplente de senador Ale-
xandre Silveira (PSD) e o deputado estadual 
Tiago Ulisses (PV).

no PT, entrou para ser uma espécie de 
executivo de coordenação, o secretário de 
Planejamento e Gestão de Minas Gerais, agora 
licenciado, Helvécio Magalhães. Sobre sua ida 
para o posto, comenta-se que a estrutura da 
campanha Pimentel estava muito falha, já que o 
então coordenador, Odair Cunha (PT) acumulava 
funções, afinal, também concorre à reeleição 
como deputado federal.

Ainda sobre a pesquisa do Ibope, os analistas 
políticos estão assustados com a falta de interesse 
do eleitor em participar deste pleito: 51% não 

sabem ou não definiram em quem votar. Para os 
especialistas, faltando pouco mais de 30 dias para 
as eleições, fica claro que o pleito ainda está em 
aberto. Tudo pode acontecer. 

“O eleitor só irá se manifestar quando en-
tender que o nome escolhido efetivamente tem 
plenas condições de representá-lo”, opina o depu-
tado Weliton Prado (PMB). Para o cientista político 
Malco Camargo, toda pesquisa é uma espécie de 
espelho do momento, o que reforça a tese: a elei-
ção para o governo em Minas, numericamente, 
ainda está longe de ser resolvida.

Zema entusiasmado 
Quando fez o lançamento formal de sua 

candidatura em Araxá, dias atrás, o candidato do 
Partido novo ao governo de Minas, Romeu Zema, 
foi ovacionado como um autêntico representante 
do Triângulo Mineiro. Porém, se isso é bom para 
angariar os eleitores da região, pode atrapalhar as 
demais localidades, inclusive, na região metropo-
litana, que possui perfil eleitoral completamente 
oposto ao Triângulo. 

Jogo sucessório começa 
oficialmente em minas

saraiva Felipe defende Adalclever
deputado tiago ulisses

representa Anastasia
helvécio magalhães

apoia Pimentel

tércio Amaral

Jornalistas vão à luta em
busca de mandato eletivo

Dos 1.369 candidatos ao Legislativo Estadual 
neste ano, alguns optaram por explorar a 
área de atuação em uma campanha cada 

vez mais setorizada. São vários os postulantes a 
uma cadeira na Assembleia mineira que utilizam 
os cargos na campanha.

Entre eles, o apresentador Mauro Tramon-
te (PRB), que está há 10 anos à frente de um 

programa muito popular, exibido na TV, em 
Belo Horizonte. Tramonte tem como “principal 
bandeira”, caso eleito, o diálogo com o cidadão. 
“Queremos ouvir e dialogar com os mineiros. 
Se eleito, o nosso mandato será para o povo e 
junto com o povo. Claro que iremos fiscalizar 
e também propor leis que beneficiam a popu-
lação mineira. Quero representar essa gente 
tão sofrida que está desacreditada da velha 
política”, disse.

Apesar da popularidade, o apresentador 
garante que o grande desafio é conquistar a 
confiança do eleitorado. “Hoje as pessoas querem 
renovação. Por onde a gente passa, fica claro isso. 
Somos muito bem recebidos. Mesmo sendo da TV, 
onde conhecemos os problemas e damos voz à po-
pulação, sei que não será fácil transformar a nossa 
popularidade em votos”, comentou Tramonte.

senado 
Outro apresentador de TV e radialista está 

participando deste pleito. Trata-se do candidato 
a senador pelo PHS, Carlos Viana que, de acordo 
as últimas pesquisas, tem a segundo posição na 
corrida à Casa Alta do Congresso nacional, ficando 
atrás da ex-presidente Dilma Rousseff, do Partido 
dos Trabalhadores.

outros radialistas 

Ainda dos radialistas de renomes, estão em cam-
panha os atuais deputados estaduais Mario Henrique 
Caixa e João Vitor Xavier, ambos ligados à crônica espor-
tiva. Parlamentar federal, o jornalista Laudívio Carvalho, 
disputa a reeleição para a Câmara federal. Ele é um 
parlamentar mais ligado ao mundo da crônica policial.

carlos viana almeja senadotramonte é famoso na comunicação televisiva
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ministro anuncia pacote de obras
de r$ 600 milhões em contagem

Em encontro com o prefeito de Contagem, 
Alex de Freitas (PSDB), no dia 27, o ministro das 
Cidades, Alexandre Baldy, anunciou o maior 
pacote de obras, com quase R$ 600 milhões em 
investimentos. Os recursos para a expansão do 
metrô até o novo Eldorado, a construção da Ave-
nida Carmelita Drumond Diniz, conhecida como 
Maracanã, e mais 1.400 moradias do Programa 
Minha Casa, Minha Vida foram assegurados pelo 
Ministério das Cidades.

São cerca de R$ 170 milhões para a expansão 
do metrô. A expectativa é a de que até o final do 
ano seja assinado o convênio entre a Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e a Prefeitura 
de Contagem para a execução das obras.

Baldy assegurou mais de R$ 302 milhões para 
as obras de saneamento e mobilidade da Avenida 
Carmelita Drumond Diniz. A previsão é a de que o 
contrato seja celebrado entre a Caixa Econômica 
Federal e a prefeitura nos próximos meses e as 
melhorias iniciadas em março do ano que vem. 
Além disso, o ministro anunciou ainda a garantia 
de mais R$ 118 milhões para o Programa Minha 
Casa, Minha Vida, faixa 1, para a construção de 
1.400 moradias.

Projeto aprovado
Segundo Baldy, após avaliações de técnicos 

do Ministério das Cidades foram corrigidas as 
inconsistências do projeto para a expansão do 
metrô até o Novo Eldorado. “As análises estão 
bem avançadas, para que a gente possa fazer 

a liberação dos recursos. A obra do metrô está 
sendo hoje assumida de maneira arrojada pela 
prefeitura, junto com a CBTU, para que a gente 
possa tirar esse projeto do papel”, disse.

Alex de Freitas destacou que a Prefeitura de 
Contagem teve a ousadia, no início de 2017, de 
propor o financiamento do metrô e desde então 

está trabalhando para obter os recursos. “Hoje é 
mais um avanço. nossa expectativa é de até o final 
de outubro celebrar o convênio com a CBTU para 
licitar a obra. Como a previsão de entrega são 2 
anos, até 2020 teremos uma importante estação 
de metrô no novo Eldorado atendendo por dia 40 
mil pessoas a mais do que atualmente”, afirmou.

Alex de Freitas: “Até 2020 teremos uma importante estação de metrô no novo eldorado”
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Estamos novamente nos aproximando 
das eleições e, cada vez que a popu-
lação é chamada às urnas, ficam em 

evidência os temas mais críticos para a so-
ciedade: saúde, educação, segurança pública 
e, principalmente, a economia. Durante o 
período eleitoral, todos os brasileiros ficam 
atentos às mais diversas propostas dos can-
didatos para fomentar o crescimento econô-
mico: utilizar os bancos públicos para ampliar 
o crédito para investimentos, incentivar o 
consumo, priorizar o conteúdo nacional nas 
indústrias, protecionismo alfandegário ou até 
mesmo algumas medidas mais liberais, como 
o controle dos gastos públicos, redução dos 
impostos, entre outras estratégias que podem 
ser implementadas pelo Estado. 

Trata-se de um momento decisivo para de-
finir os rumos do país pelos próximos anos e, 
portanto, toda a preocupação com as propos-
tas dos candidatos é justificada. Ocorre que 
muitos questionam o que o governo poderá 
fazer para garantir o crescimento, mas poucos 
se dão conta de que na realidade o único 

papel do Estado na complexa engrenagem 
da economia é simplesmente proporcionar 
um ambiente estável possível para que os 
empreendedores, os verdadeiros motores do 
desenvolvimento, possam prosperar.

As dificuldades enfrentadas por aqueles 
que se propõem a dedicar seu tempo, dinheiro 
e esforço para tocar um negócio no Brasil são 
amplamente conhecidas: carga tributária 
sufocante, taxa de juros ainda muito acima 
do padrão mundial, intensa regulação em 
praticamente todos os setores da economia, 
burocracia capaz de enlouquecer o paciente 
dos monges budistas, instabilidade jurídica 
e encargos sociais e trabalhistas caríssimos. 
Mas, não bastassem todos esses entraves, o 
empreendedor brasileiro precisa ainda enfren-
tar um intenso sentimento contrário ao em-
presário nutrido por boa parte da população.

O Brasil tem uma longa tradição de hege-
monia do pensamento coletivista, em que a 
prosperidade alcançada por um indivíduo a par-
tir da sua dedicação, geralmente materializada 
através do enriquecimento, é tida como uma 

afronta ao restante da sociedade e as grandes 
fortunas acumuladas por alguns seriam a causa 
genuína da pobreza de tantos outros. 

Em função da predominância do coletivis-
mo, os empreendedores brasileiros, especial-
mente os mais bem-sucedidos, são obrigados 
a conviver com o preconceito de diversos 
setores da comunidade. Essa mentalidade é 
definitivamente um traço cultural da nossa so-
ciedade que pode ser observado não somente 
em situações corriqueiras, mas também em 
obras literárias e diversas outras manifesta-
ções culturais, em que frequentemente são 
atribuídas aos empresários características 
nem um pouco nobres. 

Aqueles que se dispõem a empreender 
no Brasil deve ainda lidar com constante 
desaprovação da sociedade, potencializada 
pelos discursos de ódio promovidos por vários 
sindicatos. Claro que existem empresários que 
merecem todas as ressalvas, mas a existência 
de uma mentalidade antiempreendedorismo 
no Brasil é um desafio tão grande quanto o 
confuso ambiente de negócios do país.

A mentalidade do antiempreendedorismo

89% dos brasileiros aprovam
economia compartilhada

De acordo com o “Censo Coworking 
Brasil de 2017”, existem mais de 800 
escritórios compartilhados registrados 
no país, aumento de mais de 100% em 
relação a 2016. Esse modelo de negócio 
gera cerca de 56 mil empregos.

A sociedade está passando por grandes 
mudanças, seja na política, economia, 
entre outros segmentos e a forma como 

se consome produtos e serviços não poderia ficar 
de fora. Atualmente, as pessoas estão optando 
por compartilhar algo para ter acesso ou até 
mesmo como uma forma de economizar. 

Segundo pesquisa realizada pela Confede-
ração nacional de Dirigentes Lojistas (CnDL) e 
pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
89% dos brasileiros já experimentaram alguma 
modalidade de consumo colaborativo e ficaram 
satisfeitos após a experiência vivenciada. Ape-
nas 2% dos entrevistados se dizem insatisfeitos, 
enquanto 9% estão indiferentes.

A pesquisa revela também que as moda-
lidades mais utilizadas pelos brasileiros são as 
caronas para locais como trabalho, faculdades e 
viagens (41%), aluguel de casas ou apartamentos 
de terceiros para pequenas temporadas (38%) e 
aluguel ou empréstimo de roupas (33%). Outras 
atividades já utilizadas são as bicicletas compar-
tilhadas em vias públicas (21%), financiamentos 
coletivos (16%), divisão de espaço de trabalho, 
como coworking (15%), aluguel de brinquedos 
(15%) e compartilhamento de moradias, também 
conhecido como república ou cohousing (15%).

Além disso, a cada dez consumidores, nove 
(87%) acreditam que a economia comparti-
lhada é uma prática que vem ganhando mais 
espaço na vida das pessoas e 68% creem que, 
em até 2 anos, podem incorporar esta nova 
forma de consumir no seu dia a dia. Já para 
81%, a economia colaborativa torna a vida 
mais fácil e funcional e 71% acreditam que 
possuir muitas coisas em casa mais atrapalha 
do que ajuda.

O educador financeiro do portal “Meu 
Bolso Feliz”, José Vignoli, afirma que essa 
fácil aceitação se deve ao fato de que os 
brasileiros perceberam que a prática facilita 
o consumo e acesso àquele bem ou serviço. 
“Um exemplo é o Airbnb, no qual o custo de 
hospedagem cai substancialmente a partir 
do fato que não é necessário desembolsar 
um valor alto para consumir. Ademais, têm 
aquelas bicicletas compartilhadas que tam-
bém é uma boa experiência nesse sentido. A 
partir disto, há uma mudança de comporta-
mento, porque as pessoas passam a não dar 
importância ao possuir, mas sim ao usufruir”. 

Os dados do estudo corroboram com a fala 
de Vignoli: para 61% dos usuários, consumo 
colaborativo foi estratégia para economizar 
e 88% acreditam que quantia poupada é 
significativa.

trabalhando em um coworking
Um dos locais que há compartilhamento do 

espaço é a Caixa de Assistência dos Advogados 
de Minas Gerais (CAA Vanguarda). Ela já inau-
gurou três unidades em Belo Horizonte, uma 
em Betim e outras sete no interior do estado, 
que possuem infraestrutura adequada para que 
os profissionais realizem reuniões com clientes, 
estudar processos ou qualquer outra demanda. 
“Muitos profissionais novos não têm condições 
de montar um escritório ou mantê-lo e o nosso 
espaço é justamente para isto: um bom local 
para os advogados exercerem bem as funções”, 
disse o presidente da CAA Vanguarda, Sérgio 
Murilo Braga. 

 Braga conta que os profissionais não pagam 
nada para usar o lugar, mas devem ser associa-
dos a Ordem Brasileira dos Advogados (OAB).

Coworking é tendência mundial
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Abaixo aos militares
“É duro. Chega ser difícil conviver com a democracia, mas é 

importante que ela exista, pois, sem ela, vem o regime militar 
que, sem sombra de dúvidas, é bem pior”, analisa o historiador 
marco Antonio villa.

comentário final. Ainda tem muita gente achando que, 
diante dos problemas atuais, o ideal seria o retorno dos militares 
ao comando do país. Vê se pode?

conflitos internacionais 
não são só os venezuelanos que estão fugindo do clima de 

terror instalado naquele país. A nicarágua começa a exportar 
os seus filhos para os vizinhos. Na avaliação da jurista Flavia 
Piovesan, o país caribenho também está neste processo de 
migração de pessoas por conta da falta de condições mínimas 
de sobrevivência. Para ela, o tema já começa a preocupar quase 
todos dos países da América Latina. 

Andrada fora
Depois de muitas décadas como deputado federal, o pa-

triarca da família Andrada, José Bonifácio, está abandonando 
a vida parlamentar. Mas os outros membros do clã estão a todo 
vapor, com nomes disputando a Câmara Federal e também a 
Assembleia Legislativa. 

Filhote da ditadura
“O ex-governador de São Paulo Paulo maluf é o último filho 

da ditadura a ser condenado e preso por atos de corrupção. 
Isso depois de décadas de processos correndo na justiça. Mas, 
antes tarde do que nunca”, ironiza o cientista político, José 
álvaro moisés.

lacerda ditador?
Ainda repercute, nas redes sociais, uma das frases ditas 

pelo presidente nacional do PSB, carlos siqueira, contra seu 
ex-aliado e, agora, inimigo político, marcio lacerda. Para ele, 
“lacerda é um ditador”. Bem, essa palavra tem um sentido 
realmente amplo. Seria bom o presidente detalhar melhor 
sobre o tema, não é mesmo, gente?  

operários e a crise
“Sem apoio dos trabalhadores e dos próprios operários, 

a solução para a crise econõmica brasileira fica difícil de ser 
encontrada, mesmo porque, sem a força do trabalho, nada 
vai à frente”. Avaliação da candidata ao Senado pelo PSTU, a 
professora vanessa Portugal.

em tempo: Como professora e acostumada a ensinar as 
coisas certas para seus alunos, vanessa sabe que resolver 
problemas macroeconômicos não é tão simples assim.

ricos apoiam Bolsonaro
Para o jornalista de Brasília valdo cruz, o rico tem um gosto, 

de certa forma, exótico. Tanto que eles apostam todas as fichas 
na eleição do presidenciável Jair Bolsonaro (PSC). Porém não 
são só os ricos, mas também os representantes da classe média 
têm demonstrado simpatia pelo candidato.
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da redação

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

FAmíliAs devem consumir r$ 4,4 tri neste Ano
Índice de consumo sobe 3% e espelha melhora na economia

Após o período de estagnação econômica, um dos 
maiores responsáveis por girar o capital no país começa 
a retomar seus hábitos: o consumidor final. Prova disso 
é que uma pesquisa feita pelo Índice de Potencial de 
Consumo (IPC Maps) prevê um crescimento de 3% no 
índice de consumo das famílias. Em valores, essa expan-
são deve movimentar R$ 4,4 trilhões até o fim de 2018.

O Sudeste continua liderando o ranking com 
48,81% do consumo. O nordeste mantém o segundo 
lugar com 18,84% e a região Sul segue com 18,07%. 
Em contrapartida, Centro-Oeste e norte caem de 8,51% 
para 8,39% e de 5,93 para 5,89%, respectivamente.

A pesquisa avaliou também o perfil de consumo 
urbano por extratos sociais, que apresentou pequenas 
variações, mas seguiu as características dos últimos 
anos. A classe B, presente em 22,3% dos domicílios, 
está no topo da lista, respondendo por 40,4% (cerca 
de R$ 1,64 trilhão) de todo o consumo. Depois vem a 
classe C, predominante em 48,2% das residências, mo-
vimentando 36,5% (R$ 1,51 trilhão). Já a classe A, com 
2,6% dos domicílios, consome 13,4% (R$ 555,3 bilhões). 

Diferentemente das anteriores, as classes D/E, 
que representam 27% das residências, reduzem seus 
gastos de 10,3% para 9,6% (R$ 396,5 bilhões). na 
área rural, o consumo evolui para R$ 304,8 bilhões 
ante os R$ 300 bilhões, registrados em 2017.  

O responsável pelo estudo, Marcos Pazzini, afirma 
que os resultados poderiam ser melhores se não fosse 
o primeiro semestre. “Agora estamos experimentando 
as altas de preço por conta do dólar, mas o índice de 
crescimento está em um bom nível. Além disso, tivemos 
3 anos de queda do poder de compra da população e 
um cenário recessivo, desde 2014, que não favorece”. 

Ele acrescenta que a economia gira a partir do gasto, 
que é movimentado apenas com emprego e renda. 
“Há um crescimento pequeno, mas que faz com que a 
população tenha um potencial maior de assumir com-
pras de bens que não são só de primeira necessidade”.

destaque para o interior

Engana-se quem pensa que os maiores índices 
de consumo estão nas capitais e regiões metropoli-
tanas. Segundo Pazzini, o potencial de consumo dos 
municípios do interior do Brasil está em ascensão 
desde 2005. “De 2017 para 2018, o IPC do interior 
não cresceu, mas a tendência de desenvolvimento do 
consumo é grande”, adianta.

cuidado com a inadimplência
Contudo, é importante ressaltar que o gasto traz 

o risco da inadimplência. “O consumo, durante um 
bom tempo, girou por causa dos financiamentos via 
cartão de crédito ou carnê. E essa facilidade acaba re-
fletindo em altos índices de endividamento. O que não 
aconteceu apenas em 2018, uma vez que as dívidas 
dos brasileiros já se acumulam de outros anos, tanto 
que parte da população perdeu sua renda e não teve 
como arcar com os custos do que comprou”.

ranking dos hábitos de consumo:

manutenção do lar (26,8%)

iPc interior em 2005 = 47,4% 
do consumo nacional

iPc interior em 2010 = 48,9% 
do consumo nacional

iPc interior em 2015 = 54,0% 
do consumo nacional

iPc interior em 2018 = 54,2% 
do consumo nacional

Alimentação (17,2%)

transportes (7,5%)

vestuário e calçados (4,8%)

materiais de construção (4,4%)

recreação, cultura e viagens (3,3%)

medicamentos (3,2%)

eletrodomésticos e equipamentos (2,4%)

educação (2,2%)

higiene pessoal (2,2%)

móveis e artigos do lar (1,9%)  

Artigos de limpeza (0,7%)

Bebidas (1,2%) 

sudeste segue liderando o ranking de consumo com 48,81%
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ministério Público e o cPF - o Ministério Público do Estado de Minas Gerais está solicitando às farmácias e supermercados, que expliquem a 
exigência de pedir para que o freguês informe seu CPF no ato do pagamento de compras, principalmente, quando a compra é feita com cartão 
de crédito. A desculpa é que o cliente ao digitar o CPF participa de uma série de descontos que as farmácias e supermercado dão, apenas possível 
com o CPF. Verifiquei pessoalmente isso, conferi minhas compras com ou sem CPF. na verdade, quando a pessoa digita o número de seu CPF, ela 
está entregando àquela empresa sua vida fiscal e pessoal, pois, hoje os cidadãos são identificados por este documento. É sabido, que o cadastro 
de pessoas hoje vale muito dinheiro e que as empresas se beneficiam disso para fazer o seu telemarketing, setor que incomoda as pessoas em 
suas casas, inclusive nos finais de semana.  Ora, são operadores de telefone ou empresas lhe oferecendo produtos diversos até tarde da noite.

você acredita? -  quando as emissoras de rádio do Brasil 
mantinham rádio teatro, quase todas elas tinham programas 
especiais a respeito do sobrenatural e sempre perguntavam no 
final aos ouvintes: “você acredita?”.  O mesmo pode se perguntar 
sobre a renda declarada do deputado Adalclever Lopes, presi-
dente da assembleia e, agora, candidato a governador de Minas 
pelo MDB. Como é praxe na justiça eleitoral, todo candidato é 
obrigado a declarar o seu patrimônio. Adalclever teve 100% de 
aumento na sua declaração deste ano, em comparação com a 
última de 2014. Ele declarou ter patrimônio de R$ 38.075,41, o 
que corresponde a um carro no valor de R$ 37.600.  na conta 
corrente, ele faz inveja ao mais pobre dos cidadãos brasileiros: 
tem apenas R$ 4,60 e na poupança míseros R$ 5,25. Temos que 
perguntar, você acredita?

candidato romeu Zema (novo), ao governo de Minas, 
promete reduzir secretarias e fazer do palácio das Manga-
beiras um museu das mordomias. Vai ter que se virar com a 
memória de JK.

o prefeito Alexandre Kalil (PHS) até hoje, não definiu sua 
preferência para a presidência da República e ao governo de 
Minas. Para federal, ele está apoiando o vereador Álvaro Da-
mião (DEM) e para o Senado, o jornalista Carlos Viana (PHS).

Falando em carlos viana (PHS), todas as pesquisas o apon-
tam em segundo lugar, tendo Dilma Rousseff (PT) em primeiro.

domingo, dia 02 de setembro
Marlene Rossette Frá Batista
Luiz Otávio Marques – Barão de Cocais
Médico Andy Petroiony

segunda-feira, 03
Rosângela Sacramento
Kalil Antônio
Sônia Coelho 
Terça-feira, 04
Remo Armanelli
Reporte Emerson Pancieri – Rádio Itatiaia
Luiz Fernando Souza Cruz - Assembleia Legislativa

quarta- feira, 05
Adelício Matina
Rodrigo Faria Cançado 

quinta-feira, 06
Olavo Romano
Dr. Wanderley Paiva
Jota d’ Angelo

sexta-feira, 07
Camila Campos – Rádio Itatiaia
Pinduca Ferreira – Betim

sábado, 08 
Maria Lucia Guedes
Maria Cristina, esposa do Aristides Vieira 
Adriana Maria de Faria Dias Corrêa
(esposa de Oscar Corrêa Junior)

coquetel

Foi um sucesso o coquetel de inauguração da 
clínica de estética Priscila Palazzo, unidade 
Belvedere, em BH, juntamente com o lança-

mento dos produtos Graciele Lacerda. Conhecida por 
ter desenvolvido o protocolo “LipoCarboInsuflação 
Palazzo”, Priscila é fisioterapeuta, especialista em 
dermatofuncional. na ocasião, Graciele, dona de 
um corpo escultural e simpatia nata, reforçou os 
resultados positivos da parceria entre os produtos 
que levam seu nome com os tratamentos estéticos. 

Os produtos Graciele Lacerda são direcionados 
para quem busca reduzir gordura, aumentar massa 
magra e inibir a vontade de comer doces, dentre 
outras indicações. Entre os convidados estavam pre-
sentes amigas mineiras da noiva de Zeze di Camargo, 
como Luciana Fossi, Gaby Menotti, Carol Maciel, Sô-
nia Louzada, além do cantor Léo Magalhães, Alex (Lu 
& Alex) e Alan. Ao todo, são cinco unidades Priscila 
Palazzo no Brasil e as responsáveis na capital mineira 
são Fabrizia e Erica Martins. Fotos: Divulgação.

coquetel

Fabrízia martins, Priscila Palazzo, graciele
lacerda, luciana Fossi e erica martins

As belas caroll maciel, gabriela menotti,
luciana Fossi, dayse Andrade e sônia louzada

duda lapinha embelezando
o coquetel ao lado da
cantora luciana Fossi

gaby menotti e matheus Xavier
prestigiando a amiga graciele

desembargador Federal Francisco de Assis Betti, da
Primeira região,   do tribunal regional Federal, em Brasília

Jornalista carlos viana, deputado Arlen  santiago e o deputado
federal rodrigo Pacheco em recente evento no norte de minas
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loraynne Araujo

ProFessor de ginecologiA dA uFmg e ginecologistA
oncológico – aline@zoomcomunicacao.com.b

AgnAldo loPes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

“Quando tinha 10 anos, 
bati com a boca na testa do 
meu irmão e um dos dentes 
da frente caiu. Ficou o espaço 
aberto e usei prótese por mui-
tos anos. Aos 30 anos, notei 
que os dentes estavam fican-
do bambos, fui arrancando e 
usando próteses, até que tive 
que procurar o dentista para 
fazer implantes”. 

Essa é a história da auxiliar 
administrativa Regina de Mou-
ra e de mais de 16 milhões de 
brasileiros que vivem sem os 
dentes, sendo que 41,5% das 
pessoas com mais de 60 anos 
já perderam todos. Esses dados 

são da pesquisa Edelman Insig-
ths que, além de usar os núme-
ros do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
ouviu 600 latino-americanos, 
entre eles 151 brasileiros. 

O dentista e especialista 
em prótese Adriano Oliveira ex-
plica que as principais doenças 
que levam a perda dos dentes 
são a cárie e a gengivite. “O 
fator para o aparecimento 
dessas patologias é a falta de 
higienização correta. Além 
disso, consumir produtos com 
alto teor de açúcar e fumar 
aumentam a possibilidade de 
aparecer cáries”. 

Regina conta que o profis-
sional que a atendeu disse que 
o motivo da queda pode ter 

sido pela perda do dente quan-
do era mais nova, entretanto, 
ela acredita que o problema 
é genético. “Meu pai perdeu 
os dentes da mesma forma: 
ficavam bambos e caiam, e a 
minha irmã mais velha tam-
bém teve o mesmo problema”. 

 O estudo ressalta também 
que 52% dos entrevistados dis-
seram que a perda de dentes 
deixou a aparência do rosto 
pior; 43% afirmaram que a 
situação atrapalha namorar 
ou paquerar; e 21% disseram 
que a condição impediu de 
fazer novos amigos. Sobre 
autoestima e fala, 38% dos 
entrevistados manifestaram se 
sentir mais inseguros para ir a 
festas e eventos sociais; e 41% 

relataram mais dificuldade na 
pronúncia das palavras.

Contudo, para além da 
questão da aparência, a au-
sência da carga dentária 
também causa problemas 
no sistema digestório. “A 
digestão começa na boca. É 
lá que se tem os dentes que 
irão diminuir o tamanho 
dos alimentos e a saliva que 
também ajuda no início desse 
processo. na ausência dos 
dentes, a pessoa não con-
segue fazer isso e a comida 
chega praticamente inteira 
no estômago, o que pode 
acarretar, em alguns casos, 
dores, gastrite e dificuldade 
de absorção de algumas vi-
taminas”, esclarece Oliveira. 

O câncer é uma doença muito discutida 
em todo o mundo e afeta, anual-
mente, cerca de 500 mil pessoas no 
Brasil. O problema possui mais de 25 

variações, sendo os de mama e pele os mais 
conhecidos devido ao número de incidência 
e mortes. As mulheres devem ficar atentas 
aos tumores ginecológicos (que contempla os 
de endométrio, colo de útero, ovário, vagina 
e vulva), ainda pouco conhecidos e, conse-
quentemente, com pouco investimento em 
prevenção também. Conforme a Federação 
Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo), os cânceres ginecoló-
gicos já somam cerca de 40% das ocorrências 
entre o público feminino. 

De acordo com dados do Instituto nacional 
do Câncer (Inca), o câncer de colo de útero – 
também chamado de câncer cervical – está 
na terceira posição do ranking geral dos 
tumores mais agressivos e é a quarta causa 
de mortes entre brasileiras. Para 2018, a 
estimativa é diagnosticar mais de 16 mil 
casos. O aparecimento do tumor está 
associado à infecção por subtipos do 
vírus HPV (Papilomavírus Humano), 
especialmente o HPV-16 e o HPV-18, 
responsáveis por 70% dos casos. 

O câncer de endométrio é o 
sexto tipo que mais afeta mulheres 
no mundo, sendo caracterizado por 
um sangramento vaginal anormal, 
dividido em dois tipos: sarcomas 
carcinomas e uterinos de endométrio. 
Os carcinomas são os mais comuns 
e representam cerca de 80% dos 
casos. As mulheres acima de 60 
anos são as mais afetadas, po-
rém, quando diagnosticadas 
precocemente, as chances 
de cura chegam a 90%. 

Os tumores de va-
gina e vulva são raros, 
re p re se nt a m  7 %  d o s 
cânceres ginecológicos 
e têm vários aspectos em 
comum: levam anos para se 

desenvolverem; são de difícil diagnóstico, por 
não apresentarem sintomas na fase inicial; 
possuem causas variadas e acredita-se que 
assim como o câncer cervical, tenham ligação 
com o vírus HPV. 

O câncer de vulva afeta, principalmente, 
as mulheres entre 65 e 70 anos e entre as 
principais características estão a queimação 
na região da vulva, sangramento, alteração na 
cor de pele dos grandes lábios e dor ao urinar. 

Assim como os dois últimos tipos citados, 
o câncer de ovário é uma doença silenciosa e 
de difícil diagnóstico. A maioria dos tumores 
é descoberta em estágio avançado e com 
menores chances de cura. Cerca de 75% dos 
casos são detectados quando a doença já 
está em fase avançada o que compromete o 
prognóstico. 

Apesar de ser extremamente necessária, 
a visita ao ginecologista ainda é tabu para 
muitas mulheres e os motivos são os mais 
variados: falta de conhecimento, vergonha do 

próprio corpo ou medo sobre o que o pro-
fissional pensará sobre o caso. Deve-se 

entender que o trabalho médico é tão 
somente, única e exclusivamente, 
ajudar. A atuação médica não inclui 
julgamentos sobre o corpo e/ou 
comportamento sexual. 

A prevenção é e continua sen-
do a melhor opção para o bem-

-estar da saúde. A recomendação 
é estabelecer visitas regulares ao 

ginecologista com exames de rotina 
para garantir uma boa qualidade de 

vida com a prática de atividades 
físicas, alimentação balanceada 

e saudável, além de combater 
o sobrepeso e obesidade, 

evitando maus hábitos e 
cuidando para que a va-
cinação esteja em dia. 
Apesar de parecer clichê, 
essas recomendações 
têm eficácia comprova-

da para se manter uma 
saúde adequada.

16 milhões de BrAsileiros vivem sem dentes

Para tentar resolver a situação, al-
gumas pessoas optam por usar prótese 
ou implante dentário. De acordo com o 
estudo, no Brasil, 39 milhões de pessoas 
usam próteses dentárias, sendo que uma 
em cada cinco tem entre 25 e 44 anos. 

Oliveira explica a diferença entre 
colocar um implante dentário e prótese: 
“Se você perdeu todos os dentes, há a 
possibilidade de colocar um implante. 
nesse processo, é possível substituir o 
dente e a peça é colocada de uma forma 

que fica como se fosse uma raiz, então 
consegue-se devolver ao paciente a fun-
ção de mastigação similar a que ele tinha 
anteriormente. Já a prótese é colocada na 
gengiva e, por isso, a eficiência mastigató-
ria fica comprometida. A queda é de mais 
ou menos 50%”. 

A diferença dos valores dos processos é 
grande: no primeiro, cada dente custa de 
R$ 1.500 a R$ 2.000, já no segundo, uma 
dentadura na parte de cima ou embaixo 
é, aproximadamente, R$ 1.500.

Resolvendo o problema

O dentista reitera que, na 
maioria dos casos, a perda dos 
dentes pode ser evitada com 
atitudes simples, como uma boa 
higienização e visitar um profis-

sional a cada 6 meses. “A perda 
de dentes não é algo natural e 
é possível mantê-los a vida toda, 
desde que faça esse trabalho de 
prevenção”, finaliza.
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câncer ginecológico ainda
atinge muitas mulheres

Fo
nt

e:
 V

it
al

 I
m

pl
an

te
s

o que a falta de dente pode causar?

desajuste da mordida: os dentes vizinhos tendem a se inclina-
rem, levando a dificuldades mastigatórias;

dores de cabeça e de ouvido, tonturas e alterações posturais 
devido aos problemas músculo-articulares;

Problemas de autoestima e até isolamento do paciente, que 
passa a evitar sorrir e se relacionar com outras pessoas.

déficits nutricionais: com a capacidade mastigatória reduzida, 
muitos pacientes acabam optando por alimentos mais pastosos 
e com menor valor nutricional;

como evitar
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cAi criminAlidAde em minAs

O s primeiros 7 meses do ano 
apresentaram queda no 
índice de criminalidade do 
estado. O monitoramento 

feito pelo Governo do Estado apresen-
tou redução em 10 das 12 estatísticas 
avaliadas.

Depois de 6 anos consecutivos em 
alta, o roubo apresentou uma diminui-
ção no ano passado. De janeiro a julho 
deste ano, foram computados uma 
redução de 22.927 crimes desse tipo 
todo estado, o que equivale a menos 
63 ocorrências por dia.

As reduções chegam a 32,8%, 
como nos registros de roubo, com 
destaque também para a queda dos 
casos de extorsão (-32,2%) e sequestro 
e cárcere privado (-22,9%).

Para o secretário de Estado de Segu-
rança Pública, Sérgio Barboza Menezes, a 
diminuição é proveniente de ações que se 
mostram eficazes. Foram contratados mais 
4.360 novos militares e cerca de 1.600 
investigadores da Polícia Civil, peritos e 
médico-legais. Além disso, foram adquiri-
das cerca de 2 mil novas viaturas para as 
polícias civil e militar em todo o estado.

Outro ponto importante é que programas 
reconhecidos como o “Fica Vivo”, “Central de 
Alternativas Penais” e “Mediação de Conflitos” 
estão sendo levados para novas cidades: 
foram quatro novos centros neste ano. nos ter-
ritórios onde os programas atuam, a redução 
de mortes de jovens, de 12 a 24 anos, chegou 
a 20% no estado e 30% em Belo Horizonte.

A apuração de homicídios feita pela Polícia 
Civil alcançou 55% no ano passado. Já a média 
no país é menos da metade: 25%. na capital, 
86 bases móveis da Polícia Militar foram 
implantadas. A redução de crimes violentos 
alcança 32% desde a implantação do projeto 
que faz com que nenhum belo-horizontino 
fique a menos de 4km de um policial.

“Nós temos o objetivo de dar continui-
dade a política de mais segurança, com 
efetivo na rua e bases móveis. Além de 
melhorar a parte de investigação. Focar no 
Grupo de Intervenção  Estratégica  de En-
frentamento a Roubos (GIE-R), homicídio 
e ampliar o Fica Vivo”, aponta o secretário. 

Feminicídio

Indo contra as diminuições, o 
crime contra a mulher cresce em 
Minas e no Brasil. Dados da Sesp 
revelam aumento de 9% dos casos 
de feminicídio entre 2016 e 2017. no 
ano passado, a média foi de 1,1 crime 
desse tipo por dia. 

O secretário aponta que isso tem a 
ver com a complexidade do delito. “Assim 
como o estupro de vulnerável é um tipo 
crime de difícil prevenção e investigação, 
o feminicídio também é. Por ser uma 
questão privada que, na maioria das 
vezes, acontece no lar ou em uma relação 
próxima”.

Contudo, de acordo com Menezes, 
os números no estado são baixos. “As 
mulheres têm buscado proteção estatal 
e com a mudança na lei houve uma forte 
repercussão sobre esses casos”.

Apoio da população

Por fim, o secretário acrescenta que 
a sociedade tem grande participação na 
redução dessas taxas. E que a secretaria 
segue contando com o apoio de todos por 
meio do Disque Denúncia, o 181. “A pessoa 
também não deve deixar de fazer o boletim 
de ocorrência se passar por alguma situação, 
porque é através dele que vamos prover as 
ações necessárias”.

minas no Brasil
O Anuário de Criminalidade do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica aponta avanços importantes 
em dados relativos à preservação da 
vida. Minas fica com a 4ª posição no 
ranking de menores taxas de homi-
cídios do Brasil (18,1 a cada 100 mil 
habitantes), perdendo apenas para 
São Paulo, Santa Catarina e Distrito 
Federal. O estado também tem o 
melhor resultado em número de as-
sassinatos dos últimos 7 anos.
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spMinas tem queda de 32% nos roubos e 19% 

nos homicídios nos 7 primeiros meses do ano 
Os sete primeiros meses de 2018 fecham com 10 das 12 estatísticas de criminalidade 
monitoradas pelo Governo do Estado em queda em Minas Gerais. Os casos de roubo, 
homicídio tentado e consumado, estupro tentado e consumado, lesão corporal, furto, 
extorsão, sequestro e cárcere privado e estupro de vulnerável tentado tiveram 
diminuição de janeiro a julho deste ano na comparação com o mesmo período do ano 
anterior (ver quadro). As reduções chegam a 32,8%, como nos registros de roubo, com 
destaque também para a queda dos casos de extorsão (-32,2%) e sequestro e cárcere 
privado (-22,9%). 

Depois de seis anos seguidos de aumento, os roubos começaram a cair em 2017 e 
alcançaram, de janeiro a julho deste ano, 22.927 ocorrências a menos desse tipo de 
crime na comparação com o ano anterior. Para o cidadão, são 63 crimes a menos por 
dia no Estado.   

Criminalidade violenta em Minas Gerais 

Vítimas de Homicídio 2.278 1.836 -19,40% 
 

Estupro  797 770 -3,39% 
 

Estupro Tentado 213 213 0,00% 
 

Estupro de Vulnerável  1.596 1.718 7,64% 
 

Estupro Tentado de Vulnerável 109 102 -6,42% 
 

Roubo  69.740 46.813 -32,87% 
 

Extorsão Mediante Sequestro 34 38 11,76% 
 

Sequestro e Cárcere Privado 187 144 -22,99% 
 

Extorsão 723 490 -32,23% 
 

Lesão Corporal 38.575 37.169 -3,64% 
 

Furto 187.442 174.062 -7,14% 
 

  

 “Os resultados deste ano retratam o trabalho de integração das forças de segurança e 
o apoio do Governo na tratativa da segurança como prioridade. Incrementamos o 
número de homens e mulheres nas ruas, o quantitativo de viaturas das duas polícias e 
estamos fazendo gestão focada em prevenção à criminalidade e integração do sistema 
de segurança”, avaliou o secretário de Segurança Sérgio Barboza Menezes.  

Para Menezes, a interlocução adotada do sistema de Segurança mineiro com outros 
atores, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, polícias Federal e Rodoviária 
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secretário de segurança Pública, sérgio Barboza menezes
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leíse costa

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 mais um ano, o Sesc, 
integrado ao Sistema Fecomércio 
MG, Sesc e Senac, é parceiro cul-
tural da Mostra CineBH – Mostra 
Internacional de Cinema de Belo 
Horizonte, que neste ano está em 
sua 12ª edição. O evento acontece 
de 28 de agosto a 2 de setem-
bro. Sob o eixo curatorial Pontes 
Latino-americanas, a iniciativa 
vai se dedicar a exibir, discutir e 
questionar a produção na América 
Latina ao longo dos anos, que se 
preocupou em levar às telas, atra-
vés de temas ousados e formas 
inventivas, a própria condição de 
continente periférico e colonizado.

E o Sesc oferece, de 29 de 
agosto a 2 de setembro, uma 
programação gratuita no Sesc 
Palladium, na Praça Duque de 
Caxias, em Santa Tereza, e no 
Palácio das Artes.

 “No Sesc em Minas, a Cultura 
está integrada aos esforços de 
promoção do bem-estar e da qua-
lidade de vida dos trabalhadores 

do comércio de bens, serviços e 
turismo, de seus familiares e das 
comunidades onde atua. nesta 
direção, devolver à sociedade 
uma política cultural diversa e 
integrada, promovendo parcerias 
com projetos significativos como a 
12ª CineBH, é um dos fios condu-
tores pelos quais o Sesc acredita 
ser possível constituir uma forma 
de expansão de conhecimentos, 
práticas simbólicas e estéticas, 
de inclusão e integração social, 
de exercício de cidadania e de 
geração de renda e atividades eco-
nômicas”, afirma Eliane Parreiras, 
gerente geral de cultura do Sesc. 

Estabelecendo pontes entre os 
saberes do audiovisual e da nossa 
cultura de forma ampla, o Sesc 
apresenta uma programação na 
Mostra que tem o objetivo de am-
pliar a experiência cultural dos mi-
neiros. nesse sentido, procurou-se 
visitar um conjunto de produções 
artísticas que, por meio de seus 
processos criativos, respondem 

às intersecções das linguagens de 
teatro, música e cinema, além da 
cultura latino-americana que se 
manifestam das mais variadas 
formas, conteúdos e linguagens.

Em 2018, foi ampliada a par-
ceria da Mostra com o Sesc Palla-
dium e serão realizadas as sessões 
Cine-Escola, voltadas para escolas 
agendadas, Cine Sabadinho, 
direcionadas ao público infantil, e 
a mostra A Cidade em Movimento, 
que vai dialogar com a programa-
ção do Cine Sesc Palladium por 
meio da exibição de uma produ-
ção audiovisual bastante diversa e 
amparado por Rodas de Conversa 
sobre os filmes exibidos. Assim, 
o Sesc fortalece o diálogo com a 
produção cinematográfica local 
e sua diretriz de discutir a cidade 
e refletir sobre questões funda-
mentais da contemporaneidade 
como pertencimento, representa-
tividade e espaço de fala. Confira a 
programação completa em www.
cinebh.com.br.

número de graduações a distância só
não é maior porque conselhos resistem

De um lado, as instituições de ensino, 
na maioria, privadas, investem no Ensino 
a Distância (EAD) para conquistar novos 
alunos, com menos custos e em um espaço 
comum, só que virtual. Do outro, conselhos 
profissionais rechaçam à oferta de gradu-
ações na modalidade.

A educação superior EAD no Brasil 
tinha, em 2004, cerca de 60 mil alunos 
matriculados, cresceu rapidamente e 
atingiu, segundo o Censo EAD 2016/2017 
da Associação Brasileira de Educação a 
Distância (ABED), a marca de 1,5 milhão 
de matrículas. no total, 352 graduações 
podem ser totalmente concluídas por meio 
de um computador em casa.

“As disciplinas que têm necessidade 
de prática em laboratórios específicos 
ou estágio supervisionado, geralmente, 
realizam essas atividades presencialmente. 
Determinando quais são essas tarefas e 
sua carga horária”, afirma Luciano Sathler, 
diretor da ABED. 

Faculdades ou instituições interessadas 
em oferecer cursos superiores pedem cre-
denciamento no Ministério da Educação 
(MEC). Durante a tramitação, uma comis-
são avalia a infraestrutura in loco. Exceto 
em universidades e centros universitários, 
onde novos cursos podem ser lançados 
sem necessidade de autorização. Eles pre-
cisam do reconhecimento do ministério, 
o que é feito depois que o curso completa 
50% da carga horária.

Direito, medicina, odontologia e 
psicologia a distância, inclusive em insti-
tuições credenciadas, dependem da ma-
nifestação do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (CFOAB) ou do 
Conselho nacional de Saúde (CnS) e eles 
são contrários.

A OAB está entre as entidades mais 
críticas. Em seu site, declara preocupa-
ção com a ampliação das vagas para 
formação de advogados por meio do 
modelo.

Conselhos ligados à área da saúde 
também são resistentes, inclusive, com 
campanha contra: “EAD na saúde não!”. 
À reportagem, o CnS relembrou a audi-
ência pública, em maio deste ano, em 
que os conselhos bateram de frente com 
representantes da modalidade no Brasil 
e reforçaram suas críticas. “A lógica do 
mercado não deve pautar a formação e 
atenção, mas sim a necessidade de saúde 
das pessoas em consonância com a regio-
nalidade e suas especificidades sociais, 

culturais, econômicas, étnicas, gênero, 
dentre outros elementos fundamentais 
na vida das pessoas”, declarou Francisca 
Rêgo, conselheira da mesa diretora do CnS.

O Conselho Regional de Psicologia de 
Minas Gerais (CRP-MG) aderiu à campanha. 
“Entendemos que essa situação fragiliza 
o tripé ensino-pesquisa-extensão”, afirma 
Dalcira Ferrão, presidente do CRP-MG.

Todos os níveis acadêmicos e as áreas 
do conhecimento contam com ofertas 
de EAD no país. A maior parte de cursos 

totalmente a distância são especializações 
lato sensu, com 1.098 cursos. 

Juliano Moraes, diretor da Associação 
Brasileira de Estomaterapia, especialização 
da enfermagem, também é crítico ao 
fenômeno EAD. “Vou dá um exemplo. O 
procedimento de terapia compressiva em 
úlceras venosas exige formas e estratégias 
para serem realizadas com segurança. Se 
um profissional não identifica muito bem 
se a lesão é venosa ou arterial, que são 
opostas, isso pode levar a amputação 
daquela perna. O especialista tem de es-
tar seguro para definir algumas condutas 
que ele só consegue vivenciar com muita 
prática”.

não existem dados sobre como o pro-
fissional formado por EAD é recebido pelo 
mercado, para Dilza Taranto, consultora de 
RH, pode ser complicado. “Os recrutadores 
têm um certo cuidado na hora de esco-
lher, principalmente, com a graduação a 
distância. não pode ser completamente 
EAD, porque nada substitui a interação 
com o professor”.

 

o que o mec diz

Em resposta, o MEC declarou que os 
cursos superiores na modalidade EAD 
sujeitam-se ao mesmo regramento dos 
ofertados na modalidade presencial, o 
que inclui atos regulatórios e de super-
visão. “É importante esclarecer que o 
credenciamento é um ato expedido que 
diz respeito à instituição e não a cursos”, 
afirma em nota.
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Sesc é parceiro cultural 
da 12ª Mostra CineBH

sesc Palladium, Praça duque de caxias e Palácio das Artes recebem programação

áreas em condomínios podem 
ser usadas para aulas coletivas

Condomínios com 
áreas dedicadas ao lazer 
e ao esporte ou mesmo 
aqueles que têm grandes 
áreas comuns não utili-
zadas podem usar esses 
espaços para a prática 
de atividades coletivas, 
como ginástica ou aulas 
de música, por exemplo.  
Além de aproveitarem 
a área comum, essas 
iniciativas promovem um 
melhor convívio entre os 
vizinhos. 

nesses casos, os gru-
pos podem ser montados 
pelos próprios morado-
res e instrutores podem 
ser contratados, como 
no caso de um personal 
trainner. Em alguns pré-
dios, o pagamento de 
um profissional é ques-
tionado, já que ele utili-
za a área comum ou os 
equipamentos daqueles 

condomínios que têm 
academia. no entanto, a 
prática é legal. “O paga-
mento é pelo serviço do 
personal, que vai ensinar 
atividades físicas corretas 
para quem deseja se exer-
citar no prédio. É justo. 
Quem não quiser partici-
par, pode continuar usan-
do a academia do con-
domínio sem prejuízo”, 
explica o presidente do 
Sindicon MG, advogado 
especializado em direito 
condominial, Carlos Edu-
ardo de Queiroz. 

Além de exercícios 
físicos, as áreas comuns 
também podem ser usa-
das para aulas coletivas 
de música ou de reforço 
escolar. no entanto, qual-
quer que seja o objetivo, 
“é importante lembrar 
que o espaço é para ser 
utilizado apenas pelos 

moradores do prédio. 
O personal trainner ou 
professor de outras ati-
vidades não pode convi-
dar pessoas de fora do 
condomínio para formar 
um grupo, nem os con-

dôminos devem chamar 
não residentes para par-
ticiparem das aulas”, diz 
Queiroz. 

na dúvida, o que vale 
são as regras do Regi-
mento Interno do prédio.

carlos eduardo de queiroz
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http://cinebh.com.br/programacao/cine-escola
http://www.cinebh.com.br
http://www.cinebh.com.br
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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

O s empresários de Belo 
Horizonte terão a opor-
tunidade de impulsionar 
seus negócios no dia 5 de 

setembro, no Ramp Up Tour, evento 
que promove a troca de conheci-
mento e técnicas de vendas para 
empresários com produtos B2B 
(Business to Business). O momento 
está relacionado a um novo para-
digma de aliar a tecnologia para 
melhorar o trabalho de equipes 
comerciais.

Um dos palestrantes da edição 
é o CEO da Ramper, Ricardo Cor-
rêa. Trata-se de uma ferramenta 
de prospecção automatizada que 
registrou um crescimento de 400% 
no número de clientes no último 
ano, que irá abordar as melhores 
formas de definir metas de capaci-
dade para os vendedores.

Para ele, chegou o momento 
em que todos os empreendedores 
necessitam reeducar sua forma de 
vender. “A empresa precisa tomar 
conhecimento de que existem 
maneiras modernas de vender 
e se preparar para o novo que 
está chegando. Se o empresário 
não compreender isso, não vai 
conseguir empregar nossa oferta 
de valor. Basicamente a gente vai 
vender para quem está pronto para 
comprar”.

O evento é itinerante e vai 
passar por 10 capitais do Brasil. 
“Montamos essa estrutura e temos 
o objetivo de passar um conteúdo 
bem prático. Selecionamos pales-
trantes que estão na nossa linha de 
propósito. Pessoas que montaram 
suas máquinas de vendas e já co-
lhem o fruto disso há um tempo, 
conseguindo assim, compartilhar 
com a audiência do evento o que 
eles têm feito”.

Segundo Corrêa, a proposta de 
um conteúdo mais prático é justa-
mente para que as pessoas saiam 
do Ramp Up Tour sabendo exata-
mente o que fazer para angariar 
clientes para seus negócios. “Não 
vamos falar sobre metodologias e 
ferramentas, mas abrir uma caixa 
de ferramenta com exemplos do 
que dá certo para que tudo seja 
absorvido de maneira clara”.

O público do evento são em-
presas de vendas B2B, ou seja, 
que vendem para outras empresas. 
“Recebemos muitos empreendi-
mentos de tecnologia e softwares, 
mas também de outras áreas 
como indústrias e agências de 
marketing”.

Prospecção de vendas

Dentro da transformação na 
área de vendas que as empresas 
vão passar, é necessário uma série 
de adaptações. Segundo Corrêa, 

uma das principais é a forma de 
prospectar clientes. “No modo 
tradicional, a empresa coloca o 
vendedor para tentar contato na 
internet, ligar na empresa etc e 
para otimizar isso, a Ramper criou 
um software que especifica o tipo 
de cliente, construindo uma lista 
e selecionando os contatos que a 
empresa encontra na internet, em 
redes sociais ou sites. no segundo 
momento, trabalhamos integrados 
a caixa de e-mail dos profissionais 
de vendas.

Quando os vendedores seg-
mentam o público, começa o 
contato com eles. “O profissional 
prepara mensagens de abordagem 
e programa uma régua de relacio-
namento com aquela pessoa”.

Corrêa acrescenta que, como 
tudo fica dentro de um software, 
o processo é otimizado. “Com isso, 
o vendedor ou gestor fica mais 
focado em analisar e entender 
o que funciona ou não. Menos 
gerenciado por esforço e mais por 
performance”.

Segundo ele, essa otimização 
é positiva. “O que fazemos é ino-
vador, menos de 5% das empresas 
estão atentas a isso. Se olharmos 
os grandes mercados, a maioria 
das companhias tem a clássica 
área, com vendedores que ficam a 
semana inteira tentando contato, 
indo até o cliente e não obtêm 
sucesso”, conclui.

Já pensou em usar a tecnologia para 
promover as vendas do seu negócio?

Para saber mais sobre o software acesse: www.ramper.com.br

momento traz conhecimentos de forma prática

da redação
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Banda Union Latina faz show 
no Automóvel Clube de BH

A banda mineira, Union Latina, 
há 13 anos vem desenvolvendo seu 
trabalho tendo como referência a 
diversidade musical da América 
Latina e apresentando este olhar 
nos shows e, especialmente, no 
mais recente trabalho autoral o CD 
“La Negra Tierra”. 

A banda conta com integrantes 
profissionais de diferentes países 
latino-americanos como Cuba, 
Uruguai, Colômbia, Chile e Brasil, 
que se reuniram em BH com o 
objetivo de gerar um novo formato, 
para representar a integração cul-
tural latino-americana, por meio 
de ritmos e músicas, semelhantes e 
representativas da América Latina, 
como a salsa, o samba, o ijexá, o 
afro-beat, a guaracha, a cumbia, 
dentre outros. 

A Union Latina acredita que 
esta é uma das formas de preserva-
ção da cultura que está exatamen-
te na geração de novos formatos, 
onde a criação artística se apre-
senta como o principal pilar para a 
sustentação dessa experimentação 
e para a discussão e reflexão dos 
problemas comuns ao continente 
Latino Americano.

Como proposta artística e du-
rante o espetáculo, a Union Latina 
apresenta de forma eletrizante, 
animada e moderna seu novo CD 

autoral “La Negra Tierra”, mistu-
rando diferentes ritmos latinos 
como salsa, son, cumbia, maraca-
tu, samba, coco, latin jazz, dentre 
outros e sempre apresentando as 
danças típicas dos ritmos em cada 
música, convidando ao público a 
participar de forma espontânea ao 
encontro com a música.

A banda vai se apresentar no 
dia 6 de setembro, às 19h, no Au-
tomóvel Clube de Belo Horizonte 
em uma noite cubana. Essa é mais 
uma Produção Kanella, contatos 
Vânia Eventos (31) 9 9201.4307 ou 
Gilberto – 9 8811.1214.

noite cubana 
union latina 

 
dia 06/09

(quinta-feira) às 19h
(véspera de feriado) 

ingresso:
R$ 25,00 

Traje Esporte Fino

informações:
Vânia Eventos – 9 9201.4307

Av. Afonso Pena, 1394
Centro - BH - MG

Banda union latina há 13 anos na estrada
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Protocolo de intenções é 
assinado no Procon de JF

A Agência de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(Procon/JF) da Prefeitura 

de Juiz de Fora (PJF) firmou par-
ceria com o Instituto de Metro-
logia e Qualidade do Estado de 
Minas Gerais (Ipem/MG) para a 
realização de cursos que visam a 
capacitar os fiscais da Prefeitura. 
Estiveram presentes na solenidade 
o prefeito de Juiz de Fora, Antônio 
Almas (PSDB); o superintendente 
do Procon, Eduardo Schroder; o 
secretário de Atividades Urbanas, 
Eduardo Facio; a analista do Mi-
nistério Público do Consumidor, 
Crishma Lombello; e o diretor-geral 
do Ipem/MG, Fernando Sette.

Foi assinado termo de com-
promisso entre as partes. Antônio 
Almas ressaltou a importância do 

Ministério Público na construção 
desse projeto e, segundo ele, os 
órgãos, em conjunto, têm que 
estar a serviço das pessoas, do 
cidadão. Ele destacou, também, 
que a parceria não visa a punições, 
mas sim, a construir relações de 
cidadania. “É educando que nós 
vamos tirar essa marca pejorativa 
de que o brasileiro gosta de levar 
vantagem em tudo”.

De acordo com Schroder, a 
parceria entre Procon e Ipem/
MG é inédita, e Juiz de Fora será 
a pioneira nessa prática. Segundo 
Fernando Sette, a ideia é experi-
mentar aqui para depois expandir 
para outras cidades.

Prefeito Antonio Almas
esteve presente no evento
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Amm auxilia municípios na destinação
de resíduos sólidos e saneamento básico

A Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM) oferece atendimento 
técnico aos municípios afiliados por 
meio do trabalho de assessores de 
12 áreas. no setor de meio ambiente, 
o assessor Licínio Xavier intermediou 
duas resoluções importantes para as 
gestões das pastas de meio ambiente.

Por solicitação da gestão do 
município de São Domingos do 
Prata, o assessor se reuniu com 
o secretário Adjunto de Meio Am-
biente do Estado, Anderson Aguilar, 
o deputado estadual Thiago Cota 
(MDB), o vice-prefeito do município 
de São Domingos do Prata, Rogé-
rio Rolla (PSB), e o empresário Fre-
derico Couto, quando trataram da 
destinação dos resíduos urbanos.

Outra resolução importante foi 
a reunião entre o assessor Licínio 
e a prefeita de Juatuba, Valéria 
Aparecida dos Santos, com a supe-
rintendente da Funasa, Edicleusa 
Moreira, visando o atendimento 
às obras de saneamento básico 
no município.

 no encontro, ela atestou que o 
município tem direito às obras de 
extensão no tratamento de água 
de servidão bem como à amplia-
ção da rede de coleta e tratamento 
de efluentes sanitários conforme 
projetos e contratos apresentados. 
Informações (31) 2125-2418.

licínio Xavier, rogério rolla, thiago cota, Anderson Aguilar e Frederico couto
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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

reservas para hotel espacial. A empresa 
aeroespacial Orion Span planeja lançar em 
2021 a estação espacial Aurora que terá 
um hotel orbitando ao redor da terra com 
capacidade de acomodar quatro hóspedes e 
dois tripulantes. A empresa já está aceitando 
reservas (totalmente reembolsáveis) no valor 
da diária de US$ 80 mil por um período mí-
nimo de 12 dias. O valor total da estadia será 
de US$ 9,6 milhões. Além desse investimento, 
as pessoas interessadas serão submetidas a 
um programa de treinamento de 3 meses, 
a última parte do qual ocorrerá a bordo do 
próprio hotel espacial. (Fonte: Revista Hoteis)  

redes hoteleiras registram alta de 6,3%. 
As redes hoteleiras registraram acréscimo de 
6,3% na ocupação no acumulado de janeiro a 
maio de 2018, em comparativo com o mesmo 
período de 2017. O resultado foi registrado na 
130ª edição do inFOHB, informativo analítico 

desenvolvido mensalmente pelo FOHB (Fórum 
de Operadores Hoteleiros do Brasil) com resul-
tados estatísticos de hotelaria no país e que 
acaba de ser divulgado. (Fonte: Revista Hoteis)

curso de manipulação obrigatório. A 
Vigilância Sanitária de Belo Horizonte fis-
caliza todos os hotéis, restaurantes, bares, 
lanchonetes, motéis, pizzarias, churrascaria 
e similares. O Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares de Belo Horizonte 
(Sindhorb) e a Associação Mineira de Bares 
e Restaurantes, Hoteis e Lanchonetes (Ami-
bar), em parceria com a Alimentum Con-
sultoria vai realizar mais um curso na área 
de manipulação de alimentos, exigido pela 
Anvisa. O curso terá a duração de cinco dias, 
do dia 10 a 14 de setembro 2018, das 15h 
às 19h. Local: Avenida Brasil, 510, 4º andar. 
As inscrições poderão ser feitas pelo site do 
sindicato www.sindhorb.org.br.

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

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

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

c A n A l   A B e r t o

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

crédito hoteleiro Poderá ser JulgAdo

O termo de recurso repetitivo nº 986 do 
Superior Tribunal de Justiça, que trata sobre 
a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 
Distribuição e Tarifa de Uso dos Sistemas 
Elétricos de Transmissão (TUSD/TUST), além 
da de cálculo do Imposto sobre Operação 
Relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS) 
poderá ser julgado ainda esse ano. O rela-
tor do caso, ministro Herman Benjamin, já 
autorizou a inclusão do processo em pauta 
para julgamento, que deverá acontecer em 
agosto de 2018. 

Essa notícia traz grandes expectativas ao setor 
hoteleiro, haja vista que os governos estaduais 
poderão ser obrigados a reduzir a tributação das fa-
turas de energia elétrica daqueles que ingressaram 
com essa demanda, bem como restituir os valores 
pagos a mais nos últimos 5 anos. Dependendo 
do porte do empreendimento, tal montante pode 
ultrapassar R$ 1 milhão. Porém, somente aqueles 
que ingressaram com a ação judicial serão bene-
ficiados com o julgamento desse recurso repetitivo 
do STJ, tendo em vista que os governos estaduais 
não reconhecem esse crédito por iniciativa própria.

Coligação: Renovação
PATRIOTA - PTC 
PMB

MINAS TEM FUTURO

CNPJ CANDIDATO: 31.208.561/0001-04 | CNPJ JORNAL  07.134.411/0001-19 VALOR R$ 250,00

A Prefeitura de Coronel Fabri-
ciano, por meio da Secretaria 
de Governança Urbana, Pla-

nejamento e Meio Ambiente, iniciou 
oficialmente o programa “Morar 
Legal”, que pretende regularizar 
diversos loteamentos na cidade e 
entregar as escrituras registradas a 
aproximadamente 15 mil famílias. 

O programa foi iniciado pela 
Rua Presbítero Geraldo Magela, no 
bairro Morada do Vale, cujos mora-
dores participaram de reunião com o 
prefeito, Dr. Marcos Vinícius (PSDB), 
o secretário de Governança Urbana, 
Planejamento e Meio Ambiente, 
Douglas Prado, técnicos da prefeitura 
e da nMC Projetos e Consultoria, em-
presa credenciada para executar o 
programa de regularização fundiária 
urbana do município. 

O “Morar Legal” representa a 
realização de um sonho para os 
moradores da Rua Presbítero, como 
o professor Estuart Sipriano que 
possuem apenas recibos de compra 

e venda de seus imóveis e que, ago-
ra, poderão receber suas escrituras 
registradas em cartório. “Essa luta 
é antiga, e finalmente teremos um 
final feliz e poderemos morar numa 
rua de verdade”, comemorou. 

Muitos moradores esperam há 
mais de 15 anos pela regularização 
dos seus lotes. Sem escrituras, os 
imóveis não possuem sequer placas 
de números e, tampouco, acesso a 
serviços básicos de infraestrutura, 
como água e energia elétrica.

dignidade

As primeiras certidões de nú-
meros foram entregues no início 
de agosto. na mesma reunião, o 
responsável pelo loteamento assi-
nou um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) para o calçamento da 
Rua Presbítero, instalação de guias 
e das redes de esgoto e pluvial. As 
obras deverão ser iniciadas em 15 
dias, corrigindo uma “injustiça histó-

rica” e dando início a um arrojado e 
pioneiro programa de regularização 
fundiária que deverá beneficiar 15 
mil famílias em toda a cidade, infor-
ma o prefeito.

Dignidade foi uma das palavras 
mais pronunciadas pelos participan-
tes da reunião a começar pelo pre-
feito. “Esse programa é resultado de 
um grande esforço do nosso governo 
em busca de alternativas legais para 
dar dignidade a essas pessoas que há 
muitos anos compraram seus lotes, 
mas não conseguiram as escrituras. 
Mais do que um documento de 
posse, isso representa dignidade e 
qualidade de vida, pois permite que 
infraestrutura e serviços básicos, 
como água e luz, cheguem a todos. 
Além de valorizar os imóveis, a escri-
tura vai dar segurança legal aos seus 
proprietários, que poderão comprar, 
vender e buscar financiamentos para 
construir ou ampliar suas moradias. 
Isso é motivo de muita felicidade 
para todos nós”, destacou.

imóveis são regularizados
em coronel Fabriciano

dr. marcos vinícius: “esse programa é resultado de um grande esforço para dar dignidade a essas pessoas”
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nova Lima inaugura Centro
de Referência em Oncologia

Um espaço moderno, integra-
do, com infraestrutura completa e 
equipado com a mais sofisticada 
tecnologia mundial no combate 
ao câncer. Essa é a descrição do 
Oncobio, inaugurado no Vila da 
Serra, em nova Lima. Trata-se de 
uma iniciativa do Grupo Oncoclí-
nicas e do Hospital Biocor, com o 
apoio da prefeitura.

O Oncobio foi construído em 
uma área de cerca de 10 mil m² 
e abriga um prédio de 7 andares, 
sendo o primeiro centro nesse for-
mato no país, dedicado ao cuidado 
integral aos seus pacientes, com 
serviços que seguem protocolos 
mundiais de atendimento onco-
lógico. Equipado com tecnologia 
de ponta, o espaço conta com o 
acelerador linear mais avançado 
para radioterapia do mundo, um 

dos primeiros a entrar em opera-
ção no Brasil.

Para a realização desse com-
plexo, foi concedida pela Admi-
nistração Municipal, em outubro 
de 2016, uma licença que estava 
parada há tempos na prefeitura.

O Comprehensive Cancer Cen-
ter é um modelo adotado por 
instituições de ponta nos grandes 
centros dos Estados Unidos que 
consiste na utilização de técnicas 

avançadas de medicina de preci-
são, como a radioterapia a partir 
do equipamento True Beam STX 9 
(melhor aparelho de radioterapia 
do mundo) e tratamentos com-
plexos como os transplantes de 
medula óssea. A tecnologia per-
mite tratar as células cancerígenas 
com uma precisão milimétrica, que 
atinge a região a ser tratada com 
baixíssimo comprometimento do 
tecido saudável ao redor.
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Alberto Pinto coelho, vicente Amorim, geraldo Alckmin
e Antonio Anastasia. efetivamente, um time da pesada

Bi-campeão mundial, Paulo 
curi (à direita) mais conhecido 
como mestre Paulo Peposo, vai 
participar no dia 10 de outubro 
do internacional open curitiba
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1º a 8 de setembro de 2018

especialistas

A abertura acontecerá no dia 10 
de setembro, segunda-feira, às 19h. Às 
19h30, Cristiano Miranda, pós-graduado 
em medicina esportiva e psicologia, dará a 
palestra “Os 7 passos para alta performance 
esportiva” no Salão dos Ferroviários.

no dia 11, Fabrício Assis Batista, pós-gra-
duado em musculação e personal trainer, 
ministrará o minicurso “A educação física na 
base nacional comum 2018”, das 14h às 18h. 
Às 19h, a atração será a palestra “Alimentos 
funcionais e seus impactos na performance do 
ciclista”, com Nayara Costa, pós-graduada em 
nutrição esportiva e funcional.

no dia 12, a partir das 19h, será a vez de Pa-
trícia Axer, pós-graduada em nutrição esportiva 
e gestão esportiva avançada, ministrar a palestra 
“O impacto da nutrição esportiva na composição 
corporal e desempenho de corredores e adeptos 
de atividades físicas”.

A programação será encerrada no dia 13, 
sexta-feira, às 19h, com a palestra do chefe do 
Departamento de natação do Minas Tênis Clube 
e nadador com participação em Olimpíadas, Jogos 
Pan-Americanos e Mundiais, Teófilo Laborne Ferreira.

leíse costa

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 esporte itabiritense viverá um 
momento especial entre os dias 
10 e 13 de setembro. Com uma 

programação de peso, o 2º Congresso 
Mineiro de Esportes movimentará o 
Salão dos Ferroviários, no Complexo 
Turístico da Estação. A expectativa é 
de que cerca de mil pessoas partici-
pem do evento.

“A proposta é oferecer infor-
mação e qualidade de vida para 
a população. Teremos excelentes 
conteúdos em um espaço intera-
tivo que contemplará vários seg-
mentos de uma cidade em que 
o esporte é prioridade”, destaca 
o secretário de Esportes e Lazer, 
Alessandro Massaini.

Repaginado e ampliado 
para oferecer mais conforto ao 
público, o evento terá novida-
des como a possibilidade de os 
interessados se inscreverem 
por meio da internet. nesta 
edição, a programação con-
ta com quatro palestras com 
profissionais consagrados, 
além de um minicurso.

A seleção brasileira co-
meçou a escrever um novo 
capítulo no último dia 17 de 
agosto, com a convocação 
para os amistosos contra 
os Estados Unidos e El Sal-
vador nos dias 7 e 11 de 
setembro respectivamente. 
O pontapé de um projeto 
que visa justamente a Copa 
do Mundo de 2022. Ao con-
trário do último ciclo, desta 
vez, existe a confiança no 
treinador. Mesmo assim, 
após a eliminação para a 
Bélgica, na Rússia, Tite terá 
alguns desafios até a bola 
rolar no Qatar, daqui 4 anos.

O primeiro deles está no 
aumento das críticas em re-
lação ao seu trabalho. Tido 
como salvador da pátria 
para assumir o comando 
em 2016, quando a clas-
sificação para o Mundial, 
através das Eliminatórias 
Sul-Americanas, estava em 
sérios apuros, agora o gaú-
cho vê a pressão aumentar 
em busca de resultados 
mais convincentes, ou seja, 
a pressão pela conquista do 
hexacampeonato mundial 
aumentou.

A renovação de parte 
dos jogadores também será 
importante. Adaptar jovens 
valores que já apresentaram 
qualidade – como Vinícius 
Júnior, Lucas Paquetá, Ar-
thur, Malcom, Pedro, Ever-
ton e outros – aos mais 

experientes, como neymar, 
Marquinhos, Gabriel Jesus, 
Dedé (a propósito, mere-
cida a convocação do mito 
celeste) é sempre um tra-
balho que exige paciência. 
A lamentar, uma vez mais, 
a ausência de Fábio, goleiro 
do Cruzeiro. Há alguns anos 
tido como um dos melhores 
goleiros do Brasil, inexpli-
cavelmente, não tem sua 
chance na seleção. 

Já no próximo ano, te-
mos a Copa América que 
será realizada no Brasil. Sem 
conquistar o torneio desde 
2007, a responsabilidade 
aumenta pelo fator casa e 
pela lembrança recente do 
Mundial de 2014 e os 7 a 1 
impostos pela Alemanha. 
Qualquer resultado que não 
seja o título pode ameaçar 
até mesmo a continuidade 
de T i te  no comando da 
seleção.

O que se espera deste 
trabalho é uma classificação 
sem grandes sustos para a 
Copa do Mundo por meio 
das eliminatórias e a própria 
participação no torneio. O 
caminho é longo, mas a 
confiança de que Tite é o 
homem mais indicado para 
a responsabilidade também 
se faz presente.

Quanto ao time, segura-
mente veremos mudanças. 
não podemos dizer ao cer-
to quais serão, mas posso 

apostar, diante da forma 
como Tite gosta de traba-
lhar e pensar o futebol e 
também pelas modificações 
que são necessárias no time 
brasileiro.

Os desafios de Tite são 
muitos, isto não há dúvidas. 
A seleção brasileira precisa 
melhorar em certos aspec-
tos, principalmente no fator 
maturidade de alguns de 
seus atletas. neymar, por 
exemplo, foi muito criticado 
pela postura na Copa da 
Rússia e terá um cuidado 
especial por parte da comis-
são técnica. 

Assim, acredito que nos-
sa seleção poderá voltar 
a competir em alto nível e 
brigar de igual para igual 
com qualquer seleção do 
mundo. É prematuro traçar 
qualquer prognóstico, mas 
acredito em uma evolução 
e numa equipe mais com-
petitiva. É claro, porém, que 
é necessário ter calma para 
que os resultados possam 
começar a aparecer.

 T i te  e  sua comissão 
técnica terão muito traba-
lho pela frente e precisarão 
de tempo, treinamentos, 
jogos e muita conversa para 
evoluir e adquirir o entrosa-
mento desejado. O começo 
não deve ser fácil, mas as 
expectativas são as melho-
res possíveis. Eis o começo 
do recomeço.

oms recomenda atividades
físicas para cada faixa etária

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) atualizou as re-
comendações e quantidades 

mínimas de atividades físicas, de acor-
do com a faixa etária, para melhora 
da qualidade de vida. “Claro que a ati-
vidade física é importante para todas 
as idades, desde a primeira infância 
até velhice, acontece que cada fase 
da nossa vida têm particularidades”, 
explica Felipe Moraes, fisioterapeuta 
especialista em ortopedia e esporte 
pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

Segundo as orientações, pes-
soas inativas devem começar com 
pequenas quantidades de ativida-
de, como parte de sua rotina diária 
e, gradualmente, aumentar a 
duração, frequência e intensidade 
ao longo do tempo. 

Adolescentes e mulheres

Globalmente, cerca de 23% 
dos adultos e 81% dos adoles-
centes que frequentam a escola 
não são suficientemente ativos. 
Segundo a OMS, mulheres e 
meninas são menos ativas que 
homens e meninos, e os adultos 

mais velhos são menos ativos que 
os adultos mais jovens. 

“Com o mundo que vivemos cada 
vez mais tecnológico, os adolescentes 
estão mais sedentários. Estão substi-
tuindo exercícios físicos por recursos 
tecnológicos, como computador, 
smartphone e tablet. A gente fala de 
musculação e ginástica, mas muitas 
vezes isso pode ser começado com 
uma natação e futebol. no futuro, 
fica mais fácil essas crianças e adoles-
centes não se manterem numa vida 
sedentária”, afirma Moraes.

Foi esse o pensamento de 
Mariana Oliveira, mãe de uma 
menina de 6 anos. Ela matriculou 

a filha em uma escola de natação. 
“Eu, por exemplo, estou com vários 
exames alterados, nunca pratiquei 
esportes e meu maior arrependi-
mento é não ter aprendido a nadar. 
Então, primeiro que eu queria que 
minha filha aprendesse e o médico 
também recomendou que ela se 
exercitasse, porque troca tudo por 
um doce. É uma briga”, conta.

como se exercitar?

A OMS esclarece que qualquer 
movimento corporal produzido 
pelos músculos esqueléticos que 
usam energia é uma atividade 

física. Exemplos de exercícios cor-
porais moderados podem incluir: 
caminhada rápida, dança ou tare-
fas domésticas. Já corrida, ciclismo 
rápido, natação rápida ou movi-
mentação de cargas pesadas são 

consideradas atividades vigorosas. 
Ainda que as recomendações não 
sejam seguidas em sua totalidade, 
a OMS deixa claro: qualquer tanto 
é melhor do que não fazer nada. 

De 5 a 17 anos

De 18 a 64 anos

De 65 anos ou mais

Devem praticar, pelo menos, 60 minutos de atividade 
física, como: brincadeiras, jogos, esportes, locomoção, re-
creação, educação física ou exercício planejado em família 
ou durante participação em atividades comunitárias. Isso 
traz benefícios adicionais à saúde.

Adultos devem fazer, no mínimo, 150 minutos de ativi-
dade física moderada por semana ou 75 minutos de ativi-
dade vigorosa ou uma combinação equivalente. Entre elas: 
locomoção (por exemplo, caminhar ou andar de bicicleta), 
ocupação (trabalho), serviços domésticos, jogos, esportes 
e exercício planejado, de preferência em companhia da 
família, dos amigos ou de grupos da comunidade. Para ser 
benéfico para a saúde cardiorrespiratória, toda a atividade 
deve ser realizada em períodos de pelo menos 10 minutos 
de duração.

As principais recomendações para adultos e idosos 
são as mesmas. Além disso, idosos com pouca mobilidade 
devem realizar atividades físicas para melhorar o equilíbrio 
e evitar quedas em 3 ou mais dias por semana. Quando 
os adultos mais velhos não podem fazer a quantidade 
recomendada devido a condições de saúde, devem ser tão 
ativos fisicamente quanto suas habilidades e condições 
permitirem.

nadar é uma das atividades recomendada para todas as idades
Sw

im
m

in
g.

or
g

Em setembro, 2º Congresso Mineiro 
de Esportes será destaque em Itabirito

o começo do recomeço na era tite

o seu consórcio multibrasileiro


