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A campanha Setembro Ama-
relo tem como finalidade a 
conscientização a respeito 

da prevenção ao suicídio. Dados 
da Unicamp apontam que 17% 
dos brasileiros já pensaram em 
encerrar a vida precocemente e, 
em todo país, são registrados 32 
casos por dia. Porém, especialis-
tas são unânimes: 90% dos casos 
poderiam ser evitados se houvesse 
um debate mais aberto sobre o 
tema. No ano passado, o Centro de 
Valorização à Vida (CVV) recebeu 
2 milhões de ligações e agora, 
com a ampliação do atendimento, 
esse número pode chegar a 2,5 
milhões até o fim do ano. É sempre 
importante lembrar: você não está 
sozinho.

90% dos cAsos de suicÍdio
PoderiAm ser eVitAdos
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Apenas seis dos 13 candidatos à Presi-
dência da República mencionam o esporte 
em seus programas de governo. Mesmo 

assim, os que tratam do assunto, o fazem 
superficialmente, deixando a entender que 
o tema não é prioridade.

Como as redes sociais podem
mudar o cenário eleitoral?

Por enquanto, é prematuro avaliar a força 
das redes sociais e o seu respectivo grau de 
influência no resultado das eleições. Esse é 
o pensamento do sociólogo Marcus Abílio. 
“Não há como negar a importância de estar 
online e utilizar de forma mais intensiva essas 
ferramentas”. 

SUPERMERCADoS SEM CAixA?
Segundo pesquisa do ibope Conecta, 87% dos internautas gostariam de realizar 

suas compras em supermercados sem caixa. o Brasil está distante desta realidade, 
mas a Amazon, por exemplo, já possui uma loja que opera com sensores que 
permitem que o cliente pegue produtos e saia do estabelecimento sem contato 
com nenhum funcionário. Será o fim da profissão de operador de caixa?

Peixe cultivado 
rende r$ 4,7 bi
o peixe não está tão presente no 

cardápio do brasileiro, mas mesmo 
assim, por aqui, a produção de pes-
cados cultivados gira em torno de 692 
toneladas e o faturamento médio é de 
R$ 4,7 bilhões, por ano.

o diamantinense Geraldo Faria conta histórias de 
bastidores sobre a vida de JK e seu cotidiano no interior.

esporte é colocado em segundo 
plano pelos presidenciáveis

economiA – PáginA 4

Prefeitura de Juiz de 
Fora realiza medidas
para minimizar a crise

Além de recuperar um crédito de R$ 39 
milhões retido pelo estado, o prefeito de 
Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB) (Foto), 
concedeu entrevista para anunciar outras 
medidas com a finalidade de reverter a crise 
financeira que afeta a cidade.
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APoio DE KALiL PoDE SER DECiSiVo PARA CiRo
o prefeito de Belo 

Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS), declarou 
apoio ao presidenciável 
Ciro Gomes (PDT). Ago-
ra surgem comentários 
de que o chefe do exe-
cutivo municipal pode 
se tornar candidato ao 
governo estadual no 
próximo pleito.

Apoio movimentou o meio político semana passada
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“Se não você está confuso, não sabe o 
que está acontecendo”, afirmou o icônico Jack 
Welch. Tal sabedoria nos leva à realidade de 
que o mundo está em constante evolução e 
os humanos não abraçam a mudança, mas 
se adaptam a ela - muitas vezes com algu-
ma dificuldade. Culturas nunca são criadas 
nem destruídas. São transformadas. E se 
alguma coisa está nos impactando hoje, é a 
velocidade em que esta transformação está 
acontecendo, acelerada pela tecnologia.

A tecnologia que está em nossos smar-
tphones começou no final da década de 
1940. os computadores, tão grandes quanto 
frigoríficos, eram operados em laboratórios 
por pessoas de branco. Então, no início dos 
anos 1970, apareceu a primeira versão do 
que conhecemos hoje como internet. Com 
o tempo, o hardware ficou cada vez menor, o 
software tornou-se cada vez mais poderoso e 
os dispositivos foram conectados pela internet.

A tecnologia era complicada: exigia 
conhecimentos específicos, anos de estudo 
de engenharia e visava executar tarefas es-
pecíficas de modo automatizado. Por muito 
tempo, foi campo restrito aos tecnólogos.

Depois vieram três megatendências tec-
nológicas: internet de alta velocidade, mobili-
dade e computação em nuvem – juntas, essas 
forças mudaram o nosso mundo. o software 
se libertou do hardware, a capacidade de criar 
e consumir dados nunca esteve tão disponível 
e a maioria dos setores foram transformados 
completamente.

A tecnologia, que costumava ser compli-
cada, passou a ser simples e depois invisível e 
penetrante (a nuvem). Começou a tornar-se 
complexa: parte de um ecossistema maior 
que inclui economia, elementos geopolíticos, 
bilhões de indivíduos conectados e outros 
fatores difíceis de prever e controlar.

A complexidade está para ficar. inovar é 
complexo: o que estamos resolvendo são pro-
blemas de ecossistema. Carros autônomos, 
por exemplo, devem andar nas ruas, lado 
a lado de motoristas humanos. Hoje, para 
colocá-lo na estrada, você precisa quebrar os 
silos organizacionais e reunir uma série de 
especialistas e departamentos.

A tecnologia exige que mudemos como 
trabalhamos. o trabalho moderno em con-
trapartida ao antigo é análogo à comparação 
de uma orquestra clássica à improvisação de 
um grupo de jazz.

Na música clássica, o maestro dirige um 
grupo específico de instrumentos para tocar 
juntos ao longo da partitura. Há um começo, 
um fim e todo mundo sabe como eles se 
encaixam.

Nas jam sessions de jazz, os músicos 
precisam confiar uns nos outros, cocriar e 
avançar, muitas vezes descobrindo somente 
ao longo do caminho para onde estão indo. 
A liderança é fluida e as únicas regras são que 
os músicos estejam preparados, proativos e 
presentes. Requer coragem, empatia e flexi-
bilidade de todos. Por essas razões, uma boa 
jam session é muito dinâmica e divertida de 

assistir: testam o que funciona, falham rápido, 
reagem ao humor do público em tempo real. 
improvisam.

orquestras são complicadas, jam sessions 
são complexas. Pensar em nosso local de 
trabalho como um fluxo contínuo de jam ses-
sions pode ser assustador. A rebelião ao status 
quo, que já foi uma prerrogativa de startups, 
equipes criativas e “desajustados digitais”, 
está entrando agora nas salas de reunião.

Recentemente, o CEo de uma grande 
corporação me disse: “Nós costumávamos 
ser bem-sucedidos, lentos e arrogantes. 
A tecnologia nos obrigou a repensar não 
apenas o que fazemos, mas como faze-
mos. Nos ensinou que, para continuarmos 
bem-sucedidos, precisamos ser humildes, 
rebeldes e rápidos. Costumávamos punir o 
fracasso, agora sabemos que é parte natural 
do mapeamento de novos territórios. Eu 
costumava orientar as gerações mais jovens, 
agora sou orientado por eles”.

É preciso coragem para ver o mundo 
dessa maneira, porque a confusão de que 
Jack Welch estava falando vem da nossa 
necessidade humana natural de prever, 
comandar e controlar. isso funciona em 
ambientes complicados, mas quando você 
enfrenta a complexidade, precisa confiar 
em outras forças humanas: capacidade 
de adaptação, resiliência para suportar a 
transformação, criatividade e sabedoria 
para escolher o futuro que estamos criando 
coletivamente.

criminalidade X guerra civil 
o futuro presidente do Brasil precisa garantir soluções sobre diversos 

temas, porém, o preparo das forças de segurança para combater o acesso 
dos marginais, por meio das nossas fronteiras, deve ser enfrentado de 
imediato. Seria esse o primeiro passo para estancar o crescimento des-
comunal do crime organizado no Brasil, responsável pelo aumento da 
violência, originada a partir da influência dos traficantes na venda de dro-
gas e, também, na distribuição de armas pesadas nas comunidades das 
grandes cidades brasileiras. Uma triste realidade, diga-se de passagem.

Dito isso, o próximo passo seria fazer mais uso da inteligência po-
licial, como forma de inibir o crescimento das facções, especialmente 
o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC). São 
poderosos bandos organizados que vêm desafiando o poder público, 
permanentemente, nos últimos anos. 

A partir de ações coordenadas, eles exibem um indisfarçável poderio 
bélico, usado contra as pessoas de bem. Em verdade, as cenas de guerra 
vividas no Rio de Janeiro não podem perdurar para sempre, pois isso 
contaminará o país como um todo, fazendo aumentar a sensação de 
insegurança. o assunto é sério. Sendo assim o próximo presidente da 
República tem o compromisso de enfrentar a criminalidade com coragem 
e determinação, mediante ações planejadas e factíveis. É inconcebível 
utilizar demagogia com objetivo de apenas empanar essa atual situação. 

Minas Gerais, limítrofe ao Rio e São Paulo, de uns tempos para cá, 
tornou-se o vizinho preferido dos marginais desses dois estados, sobretudo 
no que diz respeito a ataques às agências bancárias. Justamente por isso, 
as autoridades mineiras têm feito um trabalho altivo, capitaneado pelo 
secretário de Segurança do Estado, Sérgio Barboza Menezes, que trouxe 
queda no índice de criminalidade nos últimos 7 meses. 

Em recente entrevista, Menezes afirmou que a diminuição é prove-
niente de ações que se mostram eficazes, principalmente quanto a redu-
ção de roubo (-32,8%), caso de extorsões (-32,2%) e sequestro e cárcere 
privado (-22,9%). Para esses números, foram necessários investimentos 
na contratação de 4.360 novos militares e cerca de 1.600 investigadores 
de Polícia Civil, peritos e médico-legais. outro dado que chama a atenção 
foi a apuração de 55% dos homicídios no estado, enquanto que a média 
nacional oscila em torno 25%.

o cenário mineiro não é tão desalentador se comparado com os 
demais estados. No entanto, a atuação isolada, por mais eficiente que 
seja, não resolve esse mega desafio de estrutura nacional. Estamos 
“enxugando gelo”, sendo assim, o que nos resta é esperar uma ação do 
governo antes que a guerra civil ganhe ainda mais força.

Poder das redes sociais será
testado nas eleições deste ano

No final de agosto, uma notícia cha-
mou a atenção dos brasileiros: o 
Ministério Público Eleitoral abriu um 

inquérito para investigar possíveis irregula-
ridades no pagamento de influenciadores 
digitais que fizeram propaganda em seus 
perfis pessoais para alguns candidatos do 
Partido dos Trabalhadores (PT). A partir deste 
fato, surge a dúvida de como as redes sociais 
podem contribuir - ou não - com a eleição 
de algum nome. 

Para falar sobre esse assunto, o edição 
do brasil conversou com Marcus Abílio. Ele 
é doutor em Sociologia Política pela Univer-
sidade de Coimbra, Portugal, e atualmente, 
professor da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).

nesta eleição,
as pessoas irão
decidir o voto

pelas redes sociais?

As fake news podem
interferir no resultado

das eleições? 

Há alguma estratégia
dos partidos ou
candidatos para

prevenir notícias falsas?

Podemos afirmar
que essas plataformas

têm o mesmo peso
que a televisão

para divulgação de
informações e propostas?

como os principais
candidatos estão

se portando
nas redes sociais?

Neste momento, não conseguimos fazer uma afirmação como essa, o que temos são indícios de que a internet vai ter um 
papel relevante nessas eleições. Se analisarmos um candidato com pouco tempo eleitoral na televisão e no rádio e que tem 
um grande número de seguidores, como é o caso de Marina Silva (Rede) e Jair Bolsonaro (PSL), eles estão bem colocados nas 
pesquisas. Mas isso é algo que temos que acompanhar, pois não dá para fazer nenhuma afirmação antes do resultado das urnas.

Sim, é factível. Nós temos tido muita utilização de fake news, perfis falsos que circulam nas redes, que podem impactar um 
certo grupo de eleitores que estão mais tendenciosos para um candidato ou outro. Essas pessoas não estão preocupados em 
aferir a veracidade das informações e vão acreditar que aquilo é verdadeiro, mesmo se provar que é falso. Pode ser também 
que as notícias falsas interfiram na decisão daqueles que ainda não sabem em quem vão votar.

Há um acompanhamento constante das redes e monitoramento do que está sendo dito sobre os candidatos. A partir disso, 
eles podem acionar tanto a legislação quanto soltar notas que desmintam essas notícias falsas. Mas para se contrapor a isso, 
é necessário que haja um monitoramento constante por parte dos staffs dos candidatos para evitar que alguma informação 
falsa seja veiculada e acabe atrapalhando a eleição.

Esse tipo de afirmação só poderá ser feita depois das eleições, porque temos um contraponto interessante que vai servir 
de análise: candidatos com muito tempo de televisão e pouca penetração nas redes, como Geraldo Alckmin (PSDB); em 
contrapartida, outros com pouco tempo de televisão e muitos seguidores, como Bolsonaro e Marina. Se porventura houver 
um candidato com pouco tempo televisão e muita penetração nas redes no segundo turno, poderemos aferir que a internet 
teve mais peso ou vice versa.

Há um uso mais intenso da internet, principalmente das redes sociais. Não há como negar a importância de estarem online e 
fazerem uso mais intensivo dessas ferramentas. Além disso, é necessário ressaltar outro elemento essencial nessas eleições: o uso 
de robôs (ou bots). A maior parte dos candidatos estão utilizando esse mecanismo para, basicamente, aumentar a visibilidade 
de alguma temática ou tirar o foco de algum concorrente. Se algum nome surge com um tema muito forte nas redes, é possível 
acionar os robôs para trocar o que está sendo falado e chamar a atenção para algum assunto que seja melhor para a campanha.

Segundo informação
divulgada pelo

Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), de 16
a 30 de agosto, os

candidatos e partidos 
políticos gastaram
R$ 2 milhões para

impulsionar conteúdo
eleitoral na internet
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Perfil Seguidores Intervalo de confiança 

  Mínimo Máximo Media 

Michael Symon 893825 38.1% 38.1% 38.1% 

Guilherme Boulos 65555 13.3% 14.7% 14.0% 

Paulo Rabello 1086 12.4% 22.6% 17.5% 

João Amoêdo 69344 20.2% 21.7% 21.0% 

Manuela 205286 21.4% 22.7% 22.0% 

Lula 336905 21.5% 22.7% 22.1% 

Henrique Meirelles 48696 23.2% 25.1% 24.1% 

Flávio Rocha 26274 27.6% 30.0% 28.8% 

Rodrigo Maia 42042 29.3% 31.4% 30.3% 

Ciro Gomes 165113 31.4% 32.8% 32.1% 

Jair Bolsonaro 1187867 33.2% 34.4% 33.8% 

Porcentagem
de robôs
seguindo
diferentes

candidatos:
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marcus Abílio é doutor em
sociologia Política pela

universidade de coimbra
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confusão e complexidade: nosso atual futuro
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V I G Í L I A S

tércio Amaral

Conheça o caminho do voto
na eleição de um deputado
O Brasil já tem 35 partidos polí-

ticos protocolados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), sem 

contar outros 73 que aguardam re-
gistro. Todos eles devem disputar as 
eleições a deputado estadual  sozinhos 
ou agrupados em sete coligações.

São mais de 1.300 candidatos 
cadastrados para as 77 cadeiras na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), bem mais do que os 1.033 
que participaram das eleições ante-
riores, em 2014, quando 22 legendas 
conseguiram eleger representantes. 
Já para deputado federal, quase 900 
candidatos querem conquistar uma 
das 53 vagas por Minas em outubro.

Nos dois casos, os parlamentares 
são eleitos pelo sistema proporcio-
nal de lista aberta, muitas vezes 
incompreensível, mas que vamos 
destrinchar aqui. Antes, vale registrar 
que o volume de partidos brasileiros 
pode parecer ainda maior se compa-
rado, por exemplo, ao bipartidarismo 
norte-americano, onde democratas e 
republicanos se revezam no poder. Mas 
também há outras democracias com 
dezenas de partidos.

A diferença está em como as re-
gras eleitorais e o sistema partidá-
rio em vigor funcionam em cada país. 
Em alguns, as normas acabam por 
barrar a presença de partidos menos 
expressivos, como nos Estados Uni-
dos. Já no Brasil, ocorre o contrário, 
fomentando a chamada fragmentação 
partidária.

Por vezes, essa fragmentação é 
apontada como ruim, porque não re-
presentaria a pluralidade da sociedade 
de fato. Trata-se, na prática, de uma 
desagregação baseada em partidos 
com propostas e atuações muito pa-
recidas que apenas abriria as portas 
a grupos políticos pouco expressivos. 
Fato é que tamanha variedade de 
siglas aliada às regras do jogo traz de-
safios aos eleitores na hora de definir 
o voto e também aos candidatos que 
são eleitos.

Uma vez empossados, os deputa-
dos são obrigados a negociar interes-
ses diversos e buscar consensos e, em 
um ambiente fragmentado, isso pode 
dificultar ou adiar entendimentos, 
com reflexos também no governo, já 
que muitas ações e projetos do Poder 
Executivo dependem do voto do Legis-
lativo. Assim, a maior ou a menor coo-
peração dos partidos políticos podem 
influir no grau de governabilidade.

como o seu voto interfere 

A primeira dificuldade é com-
preender que, quando escolhemos 
deputados, estamos votando em 
partidos ou coligações. Só depois de 
apurados os votos que cada sigla rece-
beu e distribuídas às vagas entre eles, 
é que verificamos quais foram os mais 
votados e quem ocupará as vagas.

Por isso, o resultado da apuração 
não é uma simples soma de votos; é 
mais complexo do que isso e envolve 

o quociente eleitoral e partidário. 
A aplicação decorre justamente do 
sistema proporcional de lista aberta, 
porque os partidos devem receber 
as vagas “na proporção” dos votos 
recebidos. Assim, se uma legenda 
recebe 10% dos votos para deputado 
estadual deve ficar com 10% das vagas 
na Assembleia. Na prática, essa sigla 
ficaria com sete ou oito cadeiras na 
ALMG e elas seriam distribuídas para os 
candidatos com mais votos na chapa 
do partido ou da coligação.

Na lista aberta, o eleitor escolhe 
seu candidato entre aqueles apresen-
tados por uma legenda ou coligação. 
Lembrando que o voto será sempre 
partidário, mas que também pode ser 
nominal, dado num candidato especí-
fico ou somente na legenda partidária. 
Quando há coligações, essas apresen-
tam lista única com o nome de todos 
os candidatos dos vários partidos que 
a compõem. 

ou seja, nesse sistema é preciso 
primeiro saber quais foram os parti-

dos mais votados para então distribuir 
as vagas proporcionalmente entre 
esses partidos. Assim:

1) o quociente eleitoral é o núme-
ro mínimo de votos que um partido 
ou coligação deve obter para ter um 

ou mais representantes na Câmara 
dos Deputados e nas assembleias 
legislativas;

2) quociente partidário é o total de 
vagas a serem distribuídas a cada par-
tido que superou o quociente eleitoral.

como se chega ao resultado
A Justiça Eleitoral soma todos os votos válidos e se engana quem ainda acha que o voto em branco ajuda quem 
está ganhando. Assim como o nulo, eles são excluídos dos votos válidos. ou seja, mesmo que 99% da população 
anulassem o voto ou votassem em branco, o 1% restante seria levado em conta.

Uma vez somados, os votos válidos são divididos pelo número de vagas disponíveis na eleição. o resultado é o 
quociente eleitoral. ou seja: votos válidos dividido por votos disponíveis (se der fração, ela é desprezada, se igual 
ou inferior a 0,5 e arredondada para cima).

No caso da ALMG, na última eleição, o número total de votos válidos foram divididos pelas 77 cadeiras para se chegar 
ao quociente eleitoral de 135.128. Esse foi o número mínimo de votos para um partido ou coligação entrar na Casa.

o resultado é o quociente partidário, o número de cadeiras a que terá direito cada partido ou coligação. ou seja: Quociente 
partidário = Votos totais de cada partido ou coligação/Quociente eleitoral (aqui, possível fração é sempre desprezada).

No caso da ALMG, a aplicação do quociente eleitoral deixou de fora 10 entre os 32 partidos que disputaram sozi-
nhos ou coligados a eleição de 2014.

Na sequência, a Justiça Eleitoral divide a votação total de cada partido ou coligação (votos nos candidatos + votos 
na legenda) pelo quociente eleitoral.

Na distribuição das vagas, há duas 
mudanças recentes: 1) Passa a valer a 
regra da votação nominal mínima, os 
candidatos a deputado estarão eleitos 
se ficarem dentro das vagas destinadas 
à agremiação (quociente partidário) 
e desde que tenham obtido votos em 
número igual ou superior a 10% do 
quociente eleitoral. 2) Podem concorrer 
ao preenchimento das sobras (cadeiras 
não preenchidas com a aplicação do 
quociente eleitoral e depois de verificada 
a votação nominal mínima) todos os 
partidos e coligações que participarem 
da eleição e não somente os que alcan-
çarem o quociente eleitoral como antes.

e os puxadores de votos?
Tidos como uma das distorções 

mais conhecidas do sistema brasileiro, 
os candidatos bons de voto são que 
elevam o quociente eleitoral e puxam 
outros menos votados.

A fama veio junto com a eleição de 
Tiririca, que acabou batizando o fenôme-
no. o humorista conseguiu mais de 1,3 
milhão de votos a deputado federal em 
2010 por São Paulo, quatro vezes mais 
do que o quociente eleitoral do estado 
naquele ano. Essa supervotação puxou 
outras três vagas para sua coligação, 
ocupadas por quem não obteve votação 
expressiva.

Anteriormente, Enéas, em 2002, já 
havia eleito quatro candidatos com me-
nos de 700 votos, enquanto outros com 
mais de 120 mil votos foram derrotados.

e as cláusulas de barreira?
Há muito tempo que legisladores 

brasileiros buscam formas de alterar o 
sistema eleitoral adotado para diminuir 
a fragmentação partidária.  

De toda forma, mudanças já aprova-
das estabelecem cláusulas de barreiras 
como regras de desempenho para que 

os partidos possam, por exemplo, ocupar 
vagas em comissões do Parlamento e te-
rem acesso a recursos do fundo partidá-
rio, ao rádio e à televisão gratuitamente.

Algumas das regras recentes come-
çam a valer de forma gradativa já nessas 
eleições e integralmente até o pleito de 
2030. Mas, para as eleições proporcio-
nais a deputado a partir de 2022 não 
serão permitidas as coligações, que hoje 
acabam favorecendo as siglas menores.

Hotsite eleições 2018 
 A ALMG lançou um hotsite com 

conteúdos especiais sobre o processo 
eleitoral de 2018. Na página, estão 
reunidos materiais produzidos pela TV 
Assembleia, áudios da Rádio Assembleia 
e notícias da assessoria de imprensa. o 
objetivo é oferecer ao eleitor informações 
que o auxiliem a embasar seus votos e 
destaquem a importância da sua parti-
cipação nos pleitos estaduais e federal.
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Política em Fabriciano
Muitos são os problemas que atormentam o prefeito de 

Coronel Fabriciano, marcos Vinicius (PSDB). Recentemente, ele 
fez uma visita ao exterior sem transferir o cargo ao vice-prefeito, 
e isso rendeu um bom desgaste ao chefe do executivo. Além 
disso, volta e meia a oposição está criticando as decisões que 
o prefeito faz às pressas. Coisa da política, ora veja.

sem empolgação 
Pessoas que acompanharam o candidato ao governo de 

Minas Antonio Anastasia (Psdb) dizem que, em cidades de 
pequeno porte, a média de comparecimento nos encontros é de 
100 pessoas em contraponto às multidões, como nas eleições 
anteriores. ou seja, está faltando empolgação do eleitorado. 

carona na política 
De família tradicional da política mineira, marco Aurélio carone 

decidiu ser candidato a deputado estadual pelo PSOL. Ele é o filho 
do ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-deputado federal Jorge carone 
Filho, um homem que marcou época na política da capital mineira. 

empresário em apuros 
o empresário rubens lessa, dono da Saritur, empresa de 

ônibus que circula em Ribeirão das Neves, tem o dever de explicar 
a reclamação dos motoristas. Segundo eles, quando são assal-
tados, a companhia os obrigam a pagar o prejuízo. Eu, hein... 

emedebista aposentado 
No passado, a força do ex-governador newton cardoso 

no MDB era enorme. Ele, praticamente, definia quase todos 
os grandes assuntos do partido. Agora, neste pleito, sua voz foi 
apagada. Por exemplo, nas últimas reuniões que culminaram 
com a indicação de Adalclever lopes (mdb) para governador, 
pouca foi a influência do ex-titular do Palácio da Liberdade. 

ciúmes dos poderosos
São três coordenadores da campanha de Anastasia 

(PSDB): o candidato a vice-governador marcos montes (PSD), 
o suplente a Senador Alexandre silveira (PSD) e o deputado 
estadual tiago ulisses (PV). Mas, cada um cuida de seu qua-
drado, sem aceitar intromissão do outro. ou seja, já estão 
pensando em espaço no futuro governo estadual. Ufa.

Polêmico presidente
Como aconteceu nas eleições anteriores, o presidente 

do Avante, deputado luis tibé, continua sendo um dirigente 
partidário com enorme número de críticas à sua atuação. Esse 
povo não se emenda, gente.  

candidato sem proposta
Sobre o candidato do Avante ao governo, o advogado clau-

dinei dulin, os comentários indicam que ele não tem proposta. 
Na pior das hipóteses, é defensor de algumas ideias práticas. 
isso acontece porque dulin não pleiteava a candidatura de 
nada, porém, no último instante, foi lançado para disputar o 
cargo por absoluta falta de opção. ou seja, uma espécie de 
candidatura “tapa buraco”. Santa Maria! 

brigando com o mP 
“Alguns segmentos carecem de fazer sacrifícios neste momento 

de dificuldade financeira em Minas, inclusive o Ministério Público 
que só pensa em resolver os seus próprios salários”. opinião do 
deputado estadual sargento rodrigues (PTB). Ele criticou também 
a volúpia do poder judiciário. Corajoso o parlamentar, não gente?!

Festival de promessas
Na avaliação do advogado roberto delmanto Junior, os 

programas eleitorais, especialmente dos candidatos à Presidên-
cia da República, não diferem em nada dos anteriores. Para ele, 
está acontecendo o mesmo esquema de frases de efeitos, com 
o objetivo de tentar enganar o eleitor. “o verdadeiro festival 
de mentiras”, sentencia o causídico. 

 

terra arrasada 
A presidenciável marina silva (Rede) acredita que o presidente 

michel temer (MDB), desesperado para chegar ao fim de seu 
mandato, está promovendo uma situação complicada que deixará 
mais de 13 milhões de desempregados. Para ela, o presidente está 
patrocinando um período de “terra arrasada” no Brasil. Será, gente? 

eleição não resolve
Cético em relação aos debates, o candidato a governador Jor-

dano metalúrgico (PSTU) enfatiza: “a população precisa de mais 
apoio para programar o seu futuro. Porém, esta simples eleição 
não resolve os problemas dos trabalhadores no geral”, observa. 

cena única. o sindicalista Jordano não deve esquecer que, 
segundo os pensadores internacionais, a democracia não é perfeita, 
mas continua sendo o melhor caminho para escolher os dirigentes 
de uma nação, estados e municípios. Se não fosse dessa forma, 
estaríamos em uma ditadura. Aí tudo se complica, pode apostar.

disseminando o ódio 
o nome de Jair bolsonaro (PSL) surge nas redes sociais 

como o preferido para ser eleito o presidente do Brasil. No 
entanto, alguns pensadores de plantão alertam para o discurso 
disseminador de ódio. Por exemplo, o secretário de Justiça de 
São Paulo, márcio elias rosa, lembrou que o candidato, às 
vezes, exagera ao confundir bandidos com cidadãos simples, 
por estarem desempregados ou não terem um padrão de vida 
que lhes permitam viver fora das favelas. E, segundo observa 
o secretário, no programa de bolsonaro não há qualquer 
menção prática visando minimizar esses problemas sociais 
que atormentam a vida de milhões de brasileiros.

Apoio de Kalil a ciro foi
quase um gol de placa

Como se fosse um jogador de ataque, daqueles 
que faz o gol e resolve positivamente a parti-
da, o prefeito Alexandre Kalil (PHS) pode ter 
acertado a rede no campo da política quando 

anunciou seu apoio ao presidenciável Ciro Gomes (PDT). 
E além disso, o prefeito teve a sorte de ver seu apadrinha-
do em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Já comenta-se, inclusive, que o chefe do executivo de 
Belo Horizonte estaria se posicionando como possível can-
didato ao governo estadual no próximo pleito, exatamente 
por ser um nome diferenciado dos políticos tradicionais. 

A inserção de Kalil na política praticamente zerou o 
brilho de outros atores que estavam, e ainda estão, nos 
bastidores, como: Marcio Lacerda e Vittorio Medioli (PHS). 
Aliás, o prefeito de Betim, desde o princípio, demonstrou 
apoio ao senador Alvaro Dias (Podemos) para presiden-
te. Já o prefeito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB), 
defende seu colega de partido Geraldo Alckmin (PSDB).

 

Vereadores candidatos 
Relativamente à disputa para o poder legislativo, 

neste ano há um recorde de vereadores de Belo Horizonte 
que buscam uma vaga na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) ou Câmara Federal. São 17 no total. 

São candidatos a deputado estadual: Bim da Ambulância 
(PSDB), Catatau (PHS), Cláudio Duarte (PSL), Doorgal 
Andrada (Patriota), Gilson Reis (PCdoB), Jair Di Gregório 
(PP), Nely Aquino (PRTB), Professor Wendel Mesquita 
(Solidariedade), Rafael Martins (PRTB) e Wesley Auto 
Escola (PRTB).

Já os que almejam ser deputados federais são Álvaro 
Damião (Democratas), Áurea Carolina (PSoL), Dr. Nilton 
(Pros), Elvis Cortes (PHS), Juliano Lopes (PTC) e Fernanda 
Borja (Avante).

o presidente da Câmara Municipal, Henrique Braga 
(PSDB), embora no início do ano tenha se colocado como 
candidato ao Senado, terminou aceitando ser posiciona-
do como segundo suplente na chapa encabeçada por 
Dinis Pinheiro (Solidariedade).

sucessão estadual
o duelo parece o mesmo na sucessão ao Governo de 

Minas. Antonio Anastasia (PSDB) ataca a falta de paga-
mento aos funcionários públicos, prometendo consertar 
a máquina administrativa se voltar ao poder. Enquanto 
isso, o governador Fernando Pimentel (PT) tem utilizado 
a militância de seu partido para recuperar seu prestígio 
político, especialmente nas regiões mais distantes da 
capital mineira. 

Por ser o último candidato a ser registrado, Adal-
clever Lopes (MDB) espera pontuar mais nas próximas 
pesquisas. Nos bastidores, o otimismo em relação à 
popularidade do presidente da Assembleia é grande. 

ciro gomes (Pdt) passou a ter apoio importante em minas
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https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/
https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/
https://sites.almg.gov.br/eleicoes2018/
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leíse costa

Não é surpresa que as mudanças quase 
diárias que acontecem na economia 
mundial afetem determinados países, 

em menor ou maior grau, mas não conseguem 
causar mais que pequenos tremores naqueles 
que dispõem de instituições políticas sólidas e 
estáveis. Nestes, quase sempre bastam alguns 
ajustes, feitos pelo próprio mercado, para que 
as coisas se autorregulem. Não é preciso fazer 
nenhum novo decreto, nenhuma nova lei nem 
qualquer emenda constitucional para tentar 
pôr as coisas nos eixos, simplesmente porque 
as instituições são estáveis.

Não é o que vemos por aqui. Num país 
onde o funcionamento da economia está 
visceralmente atrelado às práticas políticas, e 
não às do mercado, esqueça-se Adam Smith 
e adote-se o ex-deputado Roberto Cardoso 
Alves, aquele do “é dando que se recebe”. Essa 
foi a máxima inspiradora do Poder Executivo 
desde que precisou se submeter ao Con-
gresso Nacional as reformas econômicas (e 
políticas também) essenciais à retomada do 
crescimento. Mesmo assim, pouco conseguiu.

Por estas e por outras, a economia 
brasileira, que nos primeiros meses que se 
seguiram à posse de Michel Temer (MDB) 
dava sinais de recuperação, voltou a dar 
nítidos sinais de retração, acentuada agora 
pela proximidade das eleições presidenciais 
que, aliás, parecem não estar entusiasmando 

os eleitores. Tanto que quase metade deles 
ou não sabem ainda em quem votar ou, 
simplesmente, não pretende ir às urnas. Mas 
quem iria se entusiasmar diante de um leque 
de candidatos que inclui de folclóricos ao 
autoritário, de insossos ao fanfarrão e, ainda, 
de um agora ex-candidato que pretendia 
fazer campanha a partir de comitê instalado 
numa prisão em Curitiba?

É neste ambiente que se demonstra a 
tese, exposta algumas linhas atrás, de que a 
economia no Brasil não está apenas vinculada 
à política, mas a ela atrelada, refletindo o 
ânimo (ou, mais apropriadamente, o desâni-
mo) do eleitorado. Tanto que aqueles indícios 
de recuperação econômica deram lugar a 
um cenário em que, segundo pesquisa do 
instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
industrial (iEDi), o índice de segmentos in-
dustriais considerados em situação de crise 
pulou de 26% para 36% entre agosto de 2017 
e julho deste ano.

o trabalho mostrou que os setores com 
pior desempenho foram os de joias, bijuterias 
e brinquedos (ou seja, a classe média voltou 
a deixar de lado os supérfluos), malharia 
(nem tão supérflua) e reservatórios metálicos 
e caldeiras (o que mostra que os pequenos 
empreendimentos industriais, clientes destes 
setores, deixaram de investir). A atividade 
econômica industrial como um todo, segun-

do outra pesquisa do iBGE, havia avançado 
4,9% no quarto trimestre do ano passado, 
em comparação com igual período de 2016. 
No primeiro trimestre deste ano, cresceu 3% 
e, entre maio e julho, expandiu em apenas 
1,7% – nesse caso, um índice possivelmente 
afetado pela greve dos caminhoneiros mas, 
certamente, não em tal escala. 

Tais resultados não derivam necessaria-
mente de uma redução dos rendimentos da 
população, já que o índice de desemprego no 
país, embora ainda muito alto, não avançou. 
Mas da desconfiança do consumidor quanto 
ao que vem por aí. Ele, evidentemente, quer 
se resguardar e isso pode ser traduzido como 
desconfiança quanto ao que vem por aí. Não 
sem motivos.

É interessante verificar, ainda, que um 
dos poucos setores que não foram afetados 
foi o da indústria automotiva, cujas vendas 
em agosto cresceram 15% em igual mês do 
ano passado, com quase 250 mil veículos 
comercializados. A razão é simples: toda crise 
econômica afeta seletivamente os cidadãos 
e é previsível que seja assim. Primeiro são 
os mais pobres, depois vêm os remediados, 
a classe média e assim por diante, o que 
significa mais ou menos o seguinte: quando 
a queda de consumo chegar aos automóveis 
será o sinal definitivo de que as coisas estarão 
realmente pretas.

o sinal definitivo

87% dos internautas gostariam de
comprar em supermercado sem caixa

Quem nunca planejou uma ida rápida 
ao supermercado no meio do almoço e 
deu de cara com uma longa e lenta fila? 

A situação aborrece tanto que uma pesquisa 
do iBoPE Conecta revelou que 87% dos inter-
nautas estão preparados para comprar em um 
supermercado sem caixa e com cobrança online. 
Eles desejam um serviço mais prático, rápido e 
gostam de novas experiências de compra. Para 
os 13% que não comprariam, o motivo é o receio 
de não ter alguém para solucionar um problema 
e por não parecer tão seguro.

Para atender o desejo do consumidor de 
acabar com filas, fica a pergunta: seria o fim dos 
funcionários nos supermercados? o segmento 
supermercadista mineiro emprega muita gente. 
Em 2017, 66 lojas foram abertas, o que gerou 
10,2 mil novos postos de trabalho, de acordo com 
Associação Mineira de Supermercados (AMiS). 

Para Antônio Claret, superintendente da 
AMiS, este é um caminho natural. “Não se trata 
de uma ameaça aos empregos, porque, cada 
vez mais, os supermercados são prestadores 
de serviços em outras áreas e estão sempre 
abrindo vagas em várias funções. E o caixa com 
operador, tradicional nas lojas, permanecerá na 
grande maioria das unidades”.

Em Minas Gerais, o setor é um dos mais 
estáveis, registrando crescimento de 1,84% no 
mês de julho sobre junho, e de 2,68% em rela-
ção ao mesmo mês de 2017, segundo mostra 
o Termômetro de Vendas, pesquisa mensal da 
AMiS com empresas de todo o estado.

A pesquisa do ibope também perguntou 
qual o sistema de pagamento inovador prefe-
rido do internauta. Pagar com a biometria é o 
escolhido por metade dos entrevistados (48%), 
seguido de pagar com o celular (27%) e reco-
nhecimento facial (12%).  Apesar do desejo de 
avanço tecnológico, 42% acreditam que o Brasil 
não tem capacidade de ter essas tecnologias 
como lojas sem atendentes, pagamentos via 
celular e outros. Também há a barreira cultural: 
64% preferem pagamento com cheque e 49% 
preferem o sistema de carnê/boleto bancário.

Na prática, novas tecnologias no setor são 
tímidas. “os terminais de autoatendimento, que 
vêm crescendo no setor, já são iniciativas nesse 
sentido. o e-commerce e as vendas por telefone 
com entrega em domicílio também são opções 
colocadas à disposição do cliente por algumas 
redes”, explica Claret. 

A moda pega?

o mineiro parece aberto às novas praticida-
des. De acordo com um levantamento realizado 
pela Loja integrada, o faturamento das lojas 

virtuais de Minas Gerais dobrou de 2016 para 
2017, saindo de R$ 12 milhões para mais de R$ 
23 milhões. Ainda segundo o estudo, o valor do 
ticket médio cresce a cada ano e chega à média 
de R$ 221 em 2018. 

Mas será que a maioria dos consumidores 
aderiria o novo método? Para Claret, não. “É 
importante ressaltar que, mesmo com o avanço 
dos serviços de autoatendimento, uma fatia 
considerável de consumidores não abre mão 
do atendimento personalizado, seja no caixa, 
no açougue ou pelos promotores dentro das 
lojas”, opina.

Filas nunca mais?
No começo deste ano, a Amazon, empresa de e-commerce com sede em Seattle nos 

EUA, inaugurou sua primeira mercearia sem caixas e sem atendentes. Na loja, não existe 
carrinhos e nem cestas. o cliente pega o produto desejado, coloca direto na bolsa e pode 
sair. o único requisito é que o cliente baixe o aplicativo e tenha uma conta de usuário.
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ministério das cidades
Se for eleito presidente da República, Jair bolsonaro (PSL), 

de acordo com as suas próprias palavras, irá fechar o Ministério 
das Cidades, pois assim sobrará mais verbas para serem repas-
sadas diretamente para os municípios, em última análise, os 
verdadeiros responsáveis pelas obras de infraestrutura. 

Aproveitadores políticos
Com experiências de longos anos como professor, o 

cientista político sérgio Fausto foi mais uma voz a condenar 
a exacerbada exploração política, por parlamentares de Rorai-
ma, em relação à invasão dos venezuelanos naquele estado. 
Para o mestre, está faltando civilidade aos brasileiros, que se 
aproveitam de um tema tão complexo para buscar dividendos 
eleitorais.

comentário único. Se está faltando civilidade, por certo 
não é de todos os brasileiros e sim dos políticos locais, incluindo 
o senador romero Jucá (MDB), desesperado em busca de 
sua reeleição. 

Feudo partidário
Em época de eleição, surgem comentários de toda natu-

reza. Porém, alguns casos merecem registro. Por exemplo, o 
filósofo Vladimir safatle entende ser impossível levar a sério a 
democracia brasileira, enquanto, na prática, existem pessoas 
que estão no comando de partidos políticos há 20 anos. “isso 
é um feudo, um erro irreparável, uma distorção das práticas 
democráticas”, ironiza.  

Política em santa luiza
o novo prefeito de Santa Luzia, christiano Xavier (PSD), co-

meçou a ter problemas com funcionários da prefeitura por conta 
da alteração na data de pagamento. o bicho vai pegar, ora se vai.

Política em moc
Em Montes Claros, o prefeito Humberto souto (PPS) tem 

alegado que a sua elevada idade o impossibilita de comparecer 
a eventos políticos que ele próprio não almeja participar. Bela 
desculpa, prefeito. 

Política em uberlândia 
Ainda existe a possibilidade do prefeito de Uberlândia, 

odelmo leão (PP), se licenciar do cargo nesta reta final de 
campanha para poder pedir votos para sua esposa, Ana Paula 
Junqueira (DEM). Ela pleiteia uma vaga na Câmara Federal. 

Política em ipatinga
Mesmo estando fora do comando do município de ipatin-

ga, o ex-prefeito sebastião Quintão afirma que o seu filho, o 
deputado federal leonardo Quintão (MDB), será majoritário 
no município. Vai esperando, viu Quintão...

Política em bH
Depois do afastamento de marcio lacerda da disputa pelo 

governo, a ex-deputada maria elvira se diz afastada na cena 
política da capital mineira. Pelo menos, por enquanto, claro.  
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Venda de peixes movimenta
r$ 4,7 bilhões no brasil

A produção de peixes cultivados no 
país atingiu, aproximadamente, 
692 mil toneladas em 2017, com 

receita de R$ 4,7 bilhões. E a procura pela 
proteína tem sido crescente. Pesquisas 
revelam que o brasileiro come, por ano, 
cerca de 9,5 quilos do produto. No entanto, 
apesar dos números chamarem atenção, 
o consumo da iguaria no país ainda está 
abaixo do recomendado pela organização 
das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAo). A instituição afirma que 
o ideal é comer 12 quilos por ano.

E é justamente para aumentar as ven-
das, assim como fortalecer a importância 
desse alimento para a saúde dos brasileiros, 
que a Associação Brasileira da Piscicultura 
(Peixe BR) deu início a Semana do Peixe. 
“Durante o período da Quaresma temos 
um aumento significativo no consumo, 
bem como durante o verão. Porém, his-
toricamente, no inverno há uma redução 
e a partir da segunda quinzena de agosto 
e início de setembro, o mercado começa a 
se recuperar. A ideia da Semana do Peixe é 
potencializar essa retomada de crescimento 
do consumo”, explica Francisco Medeiros, 
presidente da associação. 

A campanha segue até final de setem-
bro. Participam as redes de supermercados, 
peixarias, bares e restaurantes, cada um 
com sua ação de engajamento. “Nós que-
remos que a Semana do Peixe seja algo 
parecido com Dia dos Namorados, Dia das 
Mães e Natal. Esperamos um acréscimo de 
cerca de 20% a 30% nas vendas somente 
em setembro. Apesar de parecer uma mar-
gem grande, vivemos uma situação política 
e econômica totalmente diferente dos anos 
anteriores e não sabemos como o público 
vai se comportar”, afirma.

Ele destaca que um dos peixes mais 
procurados pelos brasileiros é a tilápia. 

“A criação dessa espécie representou 
52% de toda a produção do ano passado. 
Na sequência vêm os peixes tambaqui, 
pacu e caranha, que são semelhantes. E 
logo depois o salmão, camarão, cação, 
bacalhau”. Medeiros diz que é cada vez 
mais importante estimular o consumo do 
pescado. “Uma das razões é a saúde das 
pessoas. Hoje consumimos, anualmente, 
cerca de 42 quilos de frango, 40 quilos de 
carne bovina e 15 quilos de suína, contra 
apenas 9,5 quilos de pescado. os países 
que têm maior consumo per capita de 
peixe possuem melhor qualidade de vida 
do ponto de vista da saúde”.

Ainda de acordo com o presidente, o 
segundo objetivo é fomentar o consumo é 
para criar uma economia de escala no país. 
“A pesca é um setor que captura muito pouco 
se compararmos com outros países, pois 
temos uma estrutura pesqueira pequena. 
A grande oportunidade de oferta de pes-
cado na mesa do consumidor é através da 
aquicultura. Temos muitos recursos hídricos 
e o grão produzido aqui é o alimento mais 
importante da criação. Para se ter uma ideia, 
o país que mais produz peixe no mundo é a 
China, com cerca de 40 milhões de toneladas 
por ano. Eles compram soja no Brasil para 
alimentar os peixes. Então, nós temos essa 

vantagem competitiva. Acredito que, nas 
próximas décadas, esse produto se tornará 
um importante commodity na nossa balança 
comercial, que hoje é deficitária”, finaliza.

Para todos os gostos

Para oswaldo Lima, dono de um res-
taurante especializado em pratos de peixe, 
a campanha ajuda a divulgar o produto. 
“os pedidos que mais saem é tilápia, sal-
mão e pintado na brasa. A gente sempre 
fica otimista com as vendas e esperamos 
avançar 15% em relação aos meses ante-
riores. Normalmente, temos uma alta boa 
na Quaresma. Aqueles que não querem ter 
o trabalho de preparar a iguaria em casa 
recorrem aos restaurantes. Esse mês incre-
mentamos nosso cardápio para atrair ainda 
mais clientes e fizemos uma promoção”, diz.

Já para Wiliam Neto, proprietário de 
uma peixaria, sem dúvida, setembro é 
uma das melhores épocas para venda de 
peixes. “Nos últimos anos, os brasileiros 
têm optado por um estilo de vida mais 
saudável e consumido mais pescados. Eles 
procuram muito pelo cação em postas, 
tilápia, sardinha e pacu. os preços têm para 
todos os bolsos e variam de R$ 12 a R$ 80 
o quilo. o movimento aqui na loja deve 
crescer uns 20%”.

“Acredito que nas
próximas décadas, o
peixe se tornará um
importante commodity na
nossa balança comercial”

“os países que têm
maior consumo per capita 
de peixe possuem melhor

qualidade de vida do
ponto de vista da saúde”

setor espera crescimento de até 30% em setembro
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Belo Horizonte foi escolhida 
para sediar o maior evento cien-
tífico em engenharia e ciências 
aeronáuticas do mundo. Ele será 
realizado entre 9 e 14 de setembro, 
no Expominas, e vai reunir profis-
sionais, especialistas e acadêmi-
cos de cerca de 40 países.

o Congresso do Conselho 
internacional de Ciências Aero-
náuticas (iCAS) ocorre a cada 
2 anos e já foi realizado em 18 
países. Desde a primeira edição, 
em 1958 em Madri, é a primeira 
vez que o evento será sediado na 
América Latina. o principal foco 
do encontro é reunir líderes da 
indústria, academia e grupos 
governamentais para comparti-
lhar a visão de desenvolvimento 
tecnológico aeronáutico, bem 
como as políticas e regras que 
permitem o seu desenvolvi-
mento. 

Além de atuar como uma 
das principais patrocinadoras, 
a concessionária BH Airport 
participa do encontro e ofere-
ceu as instalações do Aeroporto 
internacional de BH para uma 
visita técnica, oportunidade em 
que os congressistas poderão 

comprovar de perto o que há 
de mais moderno e eficiente 
na infraestrutura aeroportuária 
brasileira.

“Desde que concluímos a 
ampliação e modernização do 
aeroporto, passamos a oferecer 
todas as condições necessárias 
para que Minas Gerais possa ocu-
par uma posição de destaque na 
economia do século xxi”, afirma 
o diretor-presidente da BH Airport, 
Marcos Brandão.

o congresso vai oferecer, du-
rante os 5 dias do evento, palestras 
com renomados especialistas do 
setor aéreo, incluindo engenheiros 
da NASA, Boeing e outras em-
presas que atuam no segmento 
aeroespacial. informações: http://
icas.dglr.de/icas2018.

reconhecimento
Para Brandão, a consequência 

direta do aumento da conectivi-
dade a partir do aeroporto é a 
ampliação do interesse de com-
panhias aéreas e outras empresas 
para a realização de investimen-
tos. Ele ressalta também que, des-
de que a concessionária assumiu 

as operações, em 2014, o local já 
recebeu diversos reconhecimentos 
pela sua evolução.

Além de estar classificado 
entre os três melhores do Brasil, 
segundo a Pesquisa de Satisfa-
ção realizada pelo Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, 
o aeroporto recebeu o Prêmio 
Airport Service Quality (ASQ), 
concedido pelo Airports Council 
international (ACi), pelo melhor 
desempenho na evolução da qua-
lidade da prestação de serviços em 
2017 e já foi considerado, por duas 
vezes consecutivas, o mais pontual 
do Brasil, segundo levantamento 
da consultoria oAG.

Neste mês, foi mais uma vez 
pioneiro no Brasil ao ser reconhe-
cido pelo esforço em identificar 
as fontes de emissão de gases 
de efeito estufa, considerados 
os principais responsáveis pelo 
aquecimento global. A acredi-
tação de emissões de carbono 
no nível 1 (mapeamento) foi 
concedida pelo programa do ACi. 
A concessionária recebeu ainda 
a certificação pela norma iSo 
14.064 (Emissões de Gases de 
Efeito Estufa).

Belo Horizonte receberá
o Congresso do iCAS

icAs

diploma

VocÊ está entendendo A cAmPAnHA? - Você ouve rádio, 
vê televisão e agora usa as redes sociais. o eleitor brasileiro está 
cheio de informações dos candidatos à presidência e cada um 
tem uma ideia do que fazer com a saúde, economia, justiça e 
segurança. Mas a grande massa de eleitores não entende que um 
presidente não consegue fazer nada do que promete sozinho, pois 
é preciso um Congresso Nacional desejoso em fazer reformas. Se 
continuarmos a ter representantes que usam a palavra negócio 
para levar vantagem, não vamos sair do lugar.

Francisca
nunes

caixeta
recebendo,

de sua
filha

marina
brant, o
diploma

de posse da
Academia
Feminina
mineira

de letras
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o presidente michel temer (MDB) não vai deixar por me-

nos. Mandou preparar uma campanha publicitária mostrando 

que, em 2 anos, ele foi um governante reformista. Será uma 

espécie de balanço de seu mandato. Quem vai pagar a brin-

cadeira será o povo brasileiro.

o ex-ministro Antônio delfim netto acha que o país está 

ingovernável e os poderes não se entendem. Ele disse que 

judicializaram o executivo, politizaram o judiciário e tornaram 

o Brasil impossível de administrar. Delfim está com 90 anos e 

afirmou não estar desesperado, porque não tem mais idade 

pra isso. 

A secretária Executiva do Ministério da Cultura, Cláudia 

Pedrozo, se autonomeou vice Ministra da Cultura. Mandou até 

fazer um cartão de visitas com brasão da República.

A delação de Palocci ficou pronta e muita coisa dos gover-

nos Lula e Dilma serão colocadas para fora e vai esquentar a 

eleição deste ano. 

o estado de são Paulo está com uma população de 45 

milhões e 500 mil habitantes, o que representa 21,89% dos 

habitantes do país, e é o estado mais populoso.

no Forno do PlAnAlto - o governo brasileiro está estudan-
do uma fórmula de limitar a entrada de venezuelanos. o Brasil 
pode fechar temporariamente a fronteira, por onde entram cerca 
de 700 imigrantes por dia. Eles estão correndo de uma inflação de 
1.000% ao ano e do desabastecimento, enfim, uma crise nunca 
vista naquele país.  Além disso, o governo de Maduro deu grande 
calote no Brasil, pois que não pagou o que nos devia. E é impor-
tante ressaltar também que os venezuelanos estão chegando com 
doenças que já erradicadas por aqui.

terceiriZAÇÃo rende demissÕes - A Latam já demitiu cerca 
de 1.800 funcionários e muitos serão recontratados via terceiriza-
ção, afinal a empresa está incentivando os demitidos a criarem 
pequenas firmas a fim de que se tornem pessoas jurídicas.

domingo, dia 09 de setembro

Ex-vereador Antônio Pinheiro 
Sra. Maria Célia Porto, esposa do Arlindo Porto
Ex-governador Eduardo Azeredo

segunda-feira, 10

Sra. Noêmia Castro Duarte, esposa de Jason Duarte
Maria izabel Riane
Drª Maria Ângela Pena – Juiza do Trabalho

terça-feira, 11

Mércia Trindade - Bara Longa
Ex-vereador Sérgio Coutinho 
Jornalista Mirtes Helena Scalioni

Quarta-feira, 12

Mauro Severino Machado
Maria da Conceição Machado 
Guilherme de Almeida

Quinta-feira, 13

Marden de Castro, Lojas São José
Patrícia Chequer 
Geraldinho Alvarenga

sexta-feira, 14

Jornalista Flávio Pena 
Dr. Wanderley Vieira de Andrade
Ex-deputado Antônio Fuzato, São João Del Rei
Delegado Altair Siqueira

sábado, dia 15

Natalice Daize de oliveira 
Padre Anibal Gangana
Lúcio Lamounier.

http://icas.dglr.de/icas2018
http://icas.dglr.de/icas2018
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9 em cada 10 suicídios
poderiam ser evitados

Você não está sozinho! Falar é a melhor saída. ligue para o centro de Valorização à Vida no número 188

S etembro é o mês escolhido para 
falar sobre a prevenção ao sui-
cídio. A cada 40 segundos uma 
pessoa coloca fim a própria vida 
em todo o mundo anualmente. 

No Brasil, entre 2011 e 2016, observou-se 
aumento dos casos notificados de lesão 
autoprovocada de 209,5% e 194,7%, 
respectivamente.

Segundo um estudo recente realizado 
pela Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), 17% dos brasileiros já pen-
saram em suicídio. Pesquisas apontam 
ainda que 32 pessoas encerram suas vidas 
todos os dias, de acordo com a organiza-
ção Mundial da Saúde (oMS). Em Minas 
Gerais, são registrados 3 casos por dia.

Um dado chama a atenção: 90% dos 
casos (9 em cada 10) poderiam ser evitados 
se houvessem mais debates sobre o tema, 
acolhimento e escuta sem julgamentos. A 
psicóloga Simone ottoni explica que quem 
pensa em tirar a vida raramente encontra 
alguém disposto a ouvir seus desabafos, 
principalmente por pessoas próximas, como 
familiares e amigos. “o que mais ouço de 
quem já tentou suicídio é que não tem o 
desejo de morrer, mas sim de se livrar da 
angústia insuportável que sentem. Por isso, 
a morte passa a ser a única saída”.

Segundo Simone, compartilhar a dor 
pode ser uma solução. “Ela precisa sa-
ber que não está sozinha e não precisa 
guardar tudo pra si. Além disso, a 
família deve ficar atenta, porque 
a pessoa pode dar sinais que eles 
não estão percebendo”.

A mudança de comportamen-
to é sutil. “Mas um olhar atento 
consegue perceber. A pessoa 
começa a descuidar da aparência, 
fica desanimada com tudo, tem 
alteração no apetite e no sono. Al-
guns chegam a falar que vão cometer 
o ato, mas poucas vezes são levados 
a sério”. 

Pronto socorro emocional

A campanha Setembro Amarelo visa 
conscientizar as pessoas sobre a preven-
ção ao suicídio. o Centro de Valorização 
à Vida (CVV) faz o trabalho de escuta 
e recebeu, só no ano passado, 2 
milhões de ligações. Em junho 
deste ano, uma parceria entre 
o Ministério da Saúde e o 
CVV deu acesso ao serviço 
para 5.500 municípios 
no país. A ligação para o 
188 passou a ser gratuita e 
estimam receber 2,5 milhões 
até o fim de 2018.

A representante do CVV em Belo Hori-
zonte, ordália Soares, declara que o nono 
mês do ano passou a ser muito importante 

para a valorização da vida, pois é quando 
o assunto é falado abertamente. “o 
suicídio é um tabu por aqui. Mas é 
preciso falar para conscientizar que 
existe um pronto-socorro emocional 
à disposição para a pessoa desabafar. 
Ninguém está sozinho”.

Segundo Simone, a tecnologia contri-
bui com esse processo. “As pessoas aca-
bam passando muito tempo na internet 
e se privam de contato social, tanto com 
a família como com os amigos.  E obser-
vamos também que esse excesso pode 
desencadear inúmeros transtornos”.

Para ela, o uso deve ser limitado. “Há 
quem deixe de comer para ficar no com-
putador ou celular. A qualidade do sono 
fica prejudicada e isso atrapalha o dia a 
dia. o trabalho mais importante a ser feito 
é o de prevenção, entretanto, só buscam 
auxílio quando já estão sem controle e 
completamente dependentes”.

A psicóloga reitera que outro fator 
delicado na ligação entre suicídio e tec-
nologia é que as pessoas acabam usando 
muito as redes sociais. “Lá, ela busca 
aprovação social por meio de seguidores 
e curtidas. Além do mais, passa a querer 
viver a vida do outro, que parece ser sem-
pre melhor. Tudo isso gera uma frustração 
e estamos cada vez menos tolerantes a 
isso”, conclui.

o CVV funciona 
24 horas e é um trabalho 

totalmente voluntário. 
Quem quiser fazer parte, 

acesse o site da instituição 
(www.cvv.org.br) e se inscreva.

tecnologia x emocional

Uma pesquisa da Universidade 
de San Diego (EUA) associou os 

altos índices de suicídio com o 
aumento no uso de aparelhos 
eletrônicos como tablets e ce-
lular. De acordo com o estudo, 

as pessoas mais expostas a esses 
dispositivos manifestam menores 

níveis de autoestima e felicidade.

Você sabia?

“o que mais ouço de quem
já tentou suicídio é que não
têm o desejo de morrer, mas
sim de se livrar da angústia
insuportável que sentem”

Divulgação

como o pilates pode auxiliar no
emocional e na saúde mental?

Não é novidade que o esti-
lo de vida da atualidade 
exige maior inteligência 

emocional. Conciliar tudo ao 
mesmo tempo é uma tarefa 
difícil que favorece o desenvolvi-
mento do desconforto emocio-
nal. Devido à rotina desgastante 
de trabalho, cobrança extrema, 
jornadas prolongadas e falta de 
tempo ocioso, as pessoas aca-
bam por tornar-se estressadas, 
ansiosas, tensas e desmotivadas.

Mesmo com as adversida-
des do dia-a-dia, é importante 
manter o equilíbrio, seja através 
de terapia, exercícios físicos, 
hobbies, entre outros. Se a busca 
é por algo para ajudar a reencon-
trar esse balanço pessoal, saiba 
que o pilates pode auxiliar no 
desenvolvimento emocional e 
beneficiar a saúde mental.

o Autêntico Método Pilates 
trabalha não só o vigor do corpo 
físico, mas tem também uma 
forte atuação na capacidade 
mental: ajuda a desenvolver as 
competências de concentração, 
criatividade, força de vonta-
de, memória e as inteligências 
visual, auditiva e sinestésica. 
Como dizia o enfermeiro, Joseph 
Pilates, “a prática ajuda 
a desenvolver o sexto 
sentido, que é a in-
tuição”.

o método desenvolvido por 
ele há mais de 100 anos é um dos 
mais completos já criados – atua na 
saúde corporal, mental e espiritual. 
Como todos os exercícios exigem 
controle do corpo e da mente, foco 
e concentração para sua realização, 
a pessoa precisa manter-se no 
“aqui e agora”. o resultado é que 
a atividade resgata e potencializa a 
consciência corporal e desenvolve o 
equilíbrio interno e a harmonia da 
pessoa como um todo.

o pilates trabalha a função tôni-
ca muscular, que está diretamente 
relacionada ao centro emocional 
do indivíduo. Ao trabalhar o Power 
House – região central do corpo, 
também chamada de “Core”., que 
envolve músculos abdominais, as-
soalho pélvico (região responsável 
pela sustentação dos órgãos do 
sistema reprodutor) e musculatura 
das costas – junto com a respiração, 
a concentração e a motricidade, 
estamos levando essa pessoa a 
melhorar sua inteligência emo-
cional. Durante a prática, corpo e 
espírito trabalham de uma maneira 
unificada para atingir o objetivo 
pessoal de cada aluno.

outro ponto 
muito importante 

sobre o pilates é o 
trabalho desenvolvido 

com a respiração.

o aluno aprende a inspirar 
e expirar corretamente além 
de utilizar a respiração como 
um modo de controle da força. 
Durante toda a prática, ele deve 
estar atento aos movimentos 
respiratórios, aumentando sua 
consciência sobre os mesmos 
não só durante os exercícios, 
mas trazendo esse aprendizado 
para o seu cotidiano. Aprender 
a ter esse controle é fundamen-
tal para quem sofre com crises 
de ansiedade e de pânico, por 
exemplo, pois focar a respira-
ção pode ajudar a aliviar esses 
momentos de tensão.

No geral, o exercício físi-
co melhora as conexões do 
cérebro e regula os neuro-
transmissores, equilibrando 
a química cerebral como um 
todo. A prática também libera 
substâncias prazerosas no 
cérebro, como a endorfina, 
que aumenta o relaxamento, 
bem-estar e melhora o humor.

Por trabalhar a parte moto-
ra, o pilates favorece a função 
cognitiva, melhorando a ca-
pacidade de aprendizado, me-
mória e a qualidade do sono. 

Para pessoas idosas, o mé-
todo pode ajudar a neutralizar 
o declínio mental, que vem 
naturalmente com a idade. 
os benefícios não param por 
aí: a prática ainda aumenta 
a autoestima, o vigor físico, a 
disposição e a capacidade de 
relaxamento. Para quem busca 
uma atividade física completa, 
é uma excelente opção.
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Já Pensou em ProduZir menos liXo?

É fato: estamos agredindo 
cada vez mais o meio am-
biente. Prova disso é que a 

produção de lixo cresceu 29% no 
país no período entre 2003 e 2014. 
Dados da Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe) 
apontam que os brasileiros pro-
duzem em média 387 kg de lixo 
por ano, totalizando cerca de 79 
mil toneladas.

A região Sudeste é a que mais 
descarta. De acordo com a pes-
quisa, por aqui se produz 17.592 
toneladas diariamente. Desses, 
16.011 são coletados, mas apenas 
10.277 tem a destinação adequada. 
Segundo informações do Plano Na-
cional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
apesar de 30% de todo o lixo pro-
duzido no Brasil ter potencial de 
reciclagem, apenas 3% é, de fato, 
reaproveitado.

indo contra essa maré, várias 
pessoas têm “botado a mão na 
consciência” e repensado seus 
hábitos de produção de lixo. É o 
caso da personal organizer, espe-
cialista em organização ativa e 
arte terapia, Margo Belloni. Ela 
explica que decidiu mudar suas 
formas de consumo a fim de não 
agredir tanto o meio ambiente. 
“É um estilo de vida que adotei”.

o primeiro passo, de acordo 
com a personal organizer, é pen-
sar nas escolhas feitas no dia a 
dia. “São detalhes simples como 
usar sacolas retornáveis, comprar 
itens a granel porque posso levar 
meu próprio pote, optar pelo 
transporte coletivo ou uber. Não 
tenho carro há 4 anos”.

Uma mudança que virou roti-
na é a do guarda-roupas. “Se eu 
compro uma camiseta, tiro uma 
do meu closet e vendo ou doo. 
Nunca jogo no lixo, pois o tecido 
demora muito para decompor”.

Margo conta que aprendeu a 

viver com menos. “Tenho 3 peças 
de enxoval: uma na cama, outra 
lavando e uma guardada. E faço 
assim também com os itens de 
banho. Além disso, eu, de fato, uso 
todas as minhas vasilhas e panelas 
da cozinha”.

Em seu trabalho, ela sempre 
dá opções aos seus clientes. “Tento 
utilizar cabides biodegradáveis 
e mostrar que existem maneiras 
de diminuir a produção diária de 
resíduos”.

Mas, ela conta que são poucos 
que aderem. “As pessoas, infeliz-
mente, ainda optam pelo que é 
bonito. Já ouvi gente falando que 
não liga para o meio ambiente. É 
uma escolha pessoal, uma conscien-
tização de cada um”.

Para Margo, é uma corrente que 
precisa ser promovida. “Cada um 
fazendo sua parte, contribuindo de 
alguma forma, estaremos diminuin-
do o impacto negativo no mundo. É 
uma conscientização que se torna 
urgente”, conclui.

leve sempre sua sacola ecológica quando for às compras, evitando o uso de sacolas de plástico;

compre itens de segunda mão. roupas, sapatos e acessórios podem ser comprados em bazar e brechós. Quando quiser se desfazer de algum item do seu guarda-roupas, doe.

“não precisa da minha via”. essa frase depois da compra pode diminuir o uso de papel no seu dia a dia;

carregue sua toalha de rosto na bolsa. dessa forma, não precisará usar as toalhas de papel para secar a mão;

leve sua caneca, garrafa e canudo com você. desse modo, não precisará utilizar itens descartáveis que demoram para se decompor;

congele alguns alimentos para que durem mais. Frutas, verduras e legumes podem ir para o congelador e depois virar um molho, sopa, suco, drink, etc;

 confira dicas de como produzir menos lixo

Apenas
3% do
lixo é

reaproveitado
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27ª Feijoada do Maranhão 
no Automóvel Clube de BH

Pela primeira vez, a tradi-
cional Feijoada do Ma-
ranhão foi realizado no 

requintado Automóvel Clube 
de Belo Horizonte. Em sua 27ª 
versão, a promoção reuniu cerca 

de 500 pessoas e seu idealizador, 
Valdez Maranhão, conseguiu a 
proeza de levar ao local convida-

dos ilustres, pessoas da imprensa 
local, além de dezenas de co-
municadores da região Norte e 

Nordeste do Brasil. Mais uma vez, 
a feijoada marcou época. 

Veja algumas fotos:

Valdez maranhão, cleusa silva
e o ex-jogador nonato silva

o evento já é uma tradição em bH
casal nina e Fernando Pacheco com o chef

do Automóvel clube, nélio eustáquio

sérgio moreira e Jose mauricio de miranda gomes

carlos dias, maria elvira e Fernando Varella
Acir Antão, Vilma martins, Aldija starling,

José de carvalho e ione carvalho
roberto gontijo e lea Zacheu

suely diniz e
Antonio da matta

saulo Froes e lena márcia
epitácio de oliveira

cardoso e Jorge larche

A jornalista  Keith Almeida
e Valdez maranhão

mauro tramonte e
Fabiano lopes Ferreira
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da redação

As histórias do ex-presidente 
mineiro Juscelino Kubitschek 
já estão nos livros didáticos 

para todos lerem, mas os detalhes 
da sua vida só podem ser contados 
por pessoas que viveram ao seu lado, 
como o Zé Pedro. E para não deixar 
essas memórias morrerem, Geraldo 
Alcântara, filho de Zé Pedro, escreveu 
o livro JK, a história nunca contada. 
Na obra, o autor escreve as histórias 
que ouviu de seu pai durante a vida. 
Esses mesmos casos foram passados 
para seu filho e, atualmente, são 
contados para sua neta de 12 anos. 

Geraldo relata que a amizade 
de seu pai com o ex-presidente era 
desde o período em que ambos 
moravam em Diamantina, quando 
o lendário JK era apenas Nonô. “Na 
cidade, todo mundo era amigo de 

Juscelino. Quando foi nomeado 
prefeito de Belo Horizonte, ele foi em 
Diamantina, escolheu vários amigos 
para trabalhar aqui e um deles foi 
Zé Pedro”.

o autor diz que conviveu com o 
ex-presidente e o define como uma 
pessoa simpática. “JK tinha uma fa-
cilidade muito grande de prender os 
amigos. Meu pai deixou a família, foi 
ser segurança e essa aventura durou, 
aproximadamente, 40 anos. Para 
se ter uma ideia, só fui conhecer Zé 
Pedro quando tinha 15 anos. Durante 
esse período de ausência, meu pai 
viveu várias histórias com Juscelino 
que nenhum outro livro conta”.

Uma das histórias icônicas que 
há na obra foi o momento que João 
Gilberto apresentou uma música 
para o ex-presidente no banheiro. 
“o músico estava com tuberculose 
e o médico recomendou que fosse a 
Diamantina para se tratar. Chegando 

a cidade, ele procurou o meu pai 
para ser uma ponte à JK, pois tinha 
algumas canções novas e queria 
que o político as ouvisse. Zé Pedro 
convenceu JK que, de madrugada, 
apareceu onde João Gilberto estava. 
o músico o levou para o banheiro 
para cantar as músicas inéditas, 
pois o local era todo azulejado e a 
acústica era melhor”. 

morte de JK 
Ao contrário da história oficial, 

Geraldo afirma que JK foi assassina-
do e que as pessoas mais próximas 
sabiam que isso iria acontecer. “Eu 
tenho certeza de que ele foi assas-
sinado. Convivi com o meu pai e vi 
o sofrimento em saber que o seu 
amigo seria morto”.

o falecimento do ex-presidente 
também teve impacto na família do 
autor: 7 dias após o enterro de JK, Zé 
Pedro morreu.

JK como VocÊ nuncA Viu
Livro conta histórias do ex-presidente que os brasileiros desconhecem

como adquirir o livro: 
o livro pode ser comprado pelo telefone
(31) 9978-2788 ou e-mail
geraldo-alcantara@hotmail.com e custa R$ 20.

geraldo Faria
Alcântara,

autor do livro
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Servas inaugura espaço Carinho 
de Mãe no instituto BH Futuro

Depois de 4 anos de 
muito trabalho com 
gestantes em todo 
o estado, o Servas 

inaugurou, no dia 1º, o espaço 
Carinho de Mãe, no instituto BH 
Futuro, localizado no Aglome-
rado da Serra. o lugar é uma 
extensão do projeto criado pela 
instituição, em 2015, para levar 
informação de qualidade às 
gestantes mineiras em situação 
de vulnerabilidade social.

No espaço, o Servas vai ofe-
recer para grávidas e mães de 
crianças de até 3 anos do Aglo-
merado da Serra e comunida-
des próximas, uma consultoria 
sobre amamentação, palestras 
e cursos sobre cuidados com a 
saúde da gestante e do bebê, a 
importância do pré-natal, pla-
nejamento familiar entre outros 

temas fundamentais para a fase 
mais delicada da vida da mulher.

Na inauguração, houve ex-
tensa programação para o pú-
blico, com aferição de glicemia 
e pressão, oficina de exercício 
pré-parto com a personal Renata 
Santos, um bate-papo com a 
enfermeira Ellen Rocha sobre 
a importância da primeira in-
fância (os primeiros mil dias da 
criança) e participação especial 
das blogueiras Bella Aires e Carol 
Gilberti, as Mulheres Elétricas. 
Além disso, houve também 
atendimento odontológico no 
consultório itinerante do Servas 
para as crianças e espaço kids.

“o Carinho de Mãe é a rea-
lização de mais uma conquista 
do Servas. Depois de muito tra-
balho e mais de 1.500 gestante 
atendidas, inauguramos o nosso 

primeiro espaço próprio para 
levar informações importantes 
para gestantes e mães do Aglo-
merado e comunidades vizinhas. 
Toda mulher tem o direito à infor-
mação de qualidade. o projeto 
significa maior acesso à saúde 
para mãe e filho. Mais cidadania 
no momento mais importante 
da vida”, comenta a presidente 
do Servas, Carolina Pimentel.

Depois da abertura, os aten-
dimentos serão feitos por agen-
damento no espaço Carinho 
de Mãe, no instituo BH Futuro. 
Haverá consultorias, palestras 
e cursos semanalmente sobre 
empoderamento durante a 
gestação, vias de parto (tipos), 
plano de parto, importância do 
pré-natal, violência obstétrica, 
amamentação, planejamen-
to familiar, dentre outros. os 
agendamentos serão feitos pelo 
telefone: 3349-2400. 

o curso é  para gestantes de 
todo o estado de Minas Gerais 
em situação de vulnerabilidade 
social e foi lançado, em 2015, 
com o objetivo de levar informa-
ção de qualidade para as futuras 
mamães sobre os cuidados 
com a gestação e os primeiros 
meses de vida do bebê. Esses 
esclarecimentos são repassados 
por meio de palestras realizadas 
por profissionais voluntários com 
vasta experiência na área da 
saúde e do direito das mulheres 
e crianças.

carolina Pimentel diz que projeto significa
maior acesso à saúde para a mulher e bebê

o carinho de mãe já
percorreu todo o estado

e atendeu mais de
1.500 gestantes
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cHAmA o sÍndico!
Briga de vizinhos, vazamen-

tos, barulho, entregas, lixo 
tirado na hora errada. Qual-

quer problema no condomínio os 
moradores vão logo chamando o 
síndico para que ele resolva. Não 
importa o horário, nem o dia da se-
mana; ele é que tem que resolver, 
não é? Nem sempre.

o síndico é o representante 
legal do condomínio e, por isso, 
deve gerenciar o prédio. Ele é o 
responsável pelo pagamento das 
contas, contratação e demissão 
de funcionários, realização de 

obras e manutenção do edifício. E 
é somente em relação a esses as-
suntos que ele pode e deve intervir 
em caso de dificuldade. Porém, em 
assuntos particulares, não deve ser 
incomodado.

isso significa que quando a 
desavença entre vizinhos tem a ver 
com divergências sobre vagas de 
garagem ou comportamento an-
tissocial em áreas comuns, o síndico 
pode ser chamado a arbitrar. No 
entanto, em conflitos em relações 
particulares, ele não deve intervir. Se 
um vizinho não gosta de outro por 

motivos que não têm a ver com o 
condomínio, eles devem resolver o 
mal estar entre eles. o síndico não 
pode ser constrangido a tomar par-
tido. o mesmo acontece dentro dos 
apartamentos. Uma discussão entre 
casais ou entre pais e filhos deve ser 
resolvida na intimidade do lar.

bom senso 

Já se o problema for relacio-
nado a som alto fora de hora, 
obras não autorizadas, sujeira nas 
áreas comuns, vazamentos que 
comprometam a estrutura do pré-
dio ou um portão estragado é de 
competência do síndico a solução. 
No entanto, mesmo que o condô-
mino precise do auxílio, ele deve 
ter bom senso. Muitos interfonam 
de madrugada ou no domingo 
para falar sobre um problema que 
não é tão urgente. Por isso, é im-
portante que o síndico saiba impor 
limites. “Muita gente não aceita 
se síndico por causa da chateação 
dos vizinhos, que demandam além 
da responsabilidade do cargo. Por 
isso, ele deve estabelecer limites e 
deixar claro o que é responsabili-
dade dele e o que não é”, explica 
o presidente do Sindicon-MG, 
advogado especializado em direito 
condominial Carlos Eduardo Alves 
de Queiróz.

Se o caso for urgente, como 
ofensa a um trabalhador do prédio, 
um portão estragado que não 
quer fechar ou um muro que caiu 
durante um temporal, é claro que o 
síndico deve ser chamado e tomar 
as providências cabíveis.

Já demandas não urgentes, 
mas que precisam ser discutidas, 
especialmente no que toca à 
convivência, podem ser levadas 
para a Assembleia, para que todos 
participem da construção de uma 
solução. 

importantes instrumentos para 
auxiliar o síndico são o Regimento 
interno e a Convenção de Condo-
mínio. Neles devem estar descritas 
todas as normas de conduta do 
prédio, bem como as atividades 
de quem o gerencia. Todos os 
moradores devem ter uma cópia e 
saberem que são obrigados a agir 
dentro das regras.

Presidente do sindicon-mg, carlos eduardo Alves de Queiróz
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Sempre construindo uma cidade melhor.

Confira a programação 
completa dos 95 anos: 
ITABIRITO.MG.GOV.BR

Não é à toa que Itabirito é uma cidade ativa. 
A Prefeitura não para de trabalhar, para que a cidade 
não pare de crescer. São mais de 47 obras ou 
conjunto de obras realizadas, entre pavimentação 
ou revitalização de vias, construção ou reforma de UPAs, 
UBS ou escolas. Muito mais ainda há pra se fazer. 
Quanto mais a gente se aproxima dos 100 anos, 
mais perto a gente quer chegar de uma cidade 100%.

Venha fazer parte de uma  #Itabirito100%.

mailto:geraldo-alcantara@hotmail.com
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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

daniel Amaro

o Sindicomércio de Juiz de Fora lançou, 
no dia 4 de setembro, o concurso Miss 
Comércio 2018. o objetivo da iniciativa é 
valorizar as raízes e divulgar a beleza e a 
feminidade das mulheres que trabalham no 
comércio de bens e serviços do município. 

Para realizar a inscrição, a candidata 
deverá anexar uma cópia da Carteira de 
Trabalho contendo a página de dados pes-
soais e registro de admissão. Além disso, 
será preciso uma foto de rosto e de corpo 
e um vídeo de até 30 segundos falando 
sobre a candidata. Também é necessário 
preencher e assinar o termo de direito de uso 
de imagem, autorizando ao Sindicomércio o 
uso de fotos, vídeos, depoimentos gravados 
ou qualquer outro material gravado pela Co-
missão organizadora para uso promocional 
a qualquer momento.

De acordo com o Sindicomércio, o evento 
é uma oportunidade de realizar sonhos e de 
reconhecer a dedicação das comerciárias em 
lojas, supermercados, farmácias, escritórios, 
imobiliárias, entre outros. “Para os empre-
sários do comércio, o concurso também é 
uma ótima oportunidade para divulgar sua 
coleção. Durante o desfile, as participantes 
estarão vestindo looks de diferentes lojas, 
dando visibilidade para as marcas que ali 
estiverem”, destaca o superintendente da 
entidade, Sergio Costa de Paula.

Podem participar todas as mulheres 
maiores de 18 anos que se encaixem nos 
pré-requisitos, como estar empregada com 
carteira assinada no comércio de Juiz de Fora 
por no mínimo 6 meses, ter disponibilidade 
para comparecer a possíveis etapas antes da 
final, cumprir rigorosamente os horários e 
não faltar a nenhum compromisso. A candida-
ta poderá ser desclassificada caso não cumpra 
qualquer um dos itens do regulamento.

Serão 20 candidatas selecionadas 
para o evento que vai acontecer no dia 10 
de novembro, no Mariano Hall (Avenida 
Brasil, 6955 - Mariano Procópio). A etapa 
para a escolha será realizada no dia 20 de 
outubro. As candidatas serão avaliadas pelo 
Júri oficial do evento. Serão avaliados os 
quesitos simpatia, charme, elegância e de-
senvoltura. Três mulheres serão premiadas 
no concurso. A primeira colocada receberá o 
título de Miss Comércio Juiz de Fora 2018 e 
R$ 5 mil. A segunda colocada receberá R$ 3 
mil e a terceira R$ 2 mil. Todas as vencedoras 
receberão prêmios.

coronel Fabriciano e
Apae celebram parceria

A Prefeitura de Coronel Fabriciano e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) 
celebraram uma nova parceria durante as 

atividades da Semana Nacional da Pessoa com Defi-
ciência intelectual e Múltipla. Durante solenidade na 
sede da entidade com a presença de famílias atendi-
das, os profissionais que atuam nas áreas da saúde, 
assistência social e educação receberam novos jalecos 
para uso diário. Um brasão da prefeitura foi afixado 
no local para formalizar oficialmente o apoio que a 
administração oferece à instituição. 

Para o presidente da Apae, Antônio Anício, é um 
reconhecimento pelo apoio oferecido pela prefeitura. 
“É como uma aliança no casamento. É símbolo que 
tem uma conotação de carinho e atenção com as 
pessoas que precisam”, disse.

A Apae atende 460 famílias por meio de convênios 
com a Secretaria de Governança Educacional, com 
assistência na educação básica, infantil e EJA. São 
destinados R$21 mil por mês para a educação. Na 
área da saúde, apenas no Serviço Especializado de 
Reabilitação da Pessoa com Deficiência intelectual 
(SERDi), a verba chega a R$ 42 mil por mês, aplicada 
no atendimento integral, como saúde, habilitação, 
reabilitação, assistência social e psicopedagogia.

Desde que Coronel Fabriciano assumiu a gestão 
plena da saúde, o compromisso com o repasse pas-
sou a ser da prefeitura. “A administração municipal 
mantém, por determinação do prefeito Dr. Marcos 
Vinicius (PSDB), todos os convênios em dia, além de 
arcar com a luz, água, entre outros custos de forma 
indireta. Estamos avançando e melhorando o processo 
de gestão”, disse o secretário de Governança da Saúde, 
Ricardo Cacau.

 Claudilene Pereira, mãe do Kayki Alves que 
desde março de 2018 recebe atendimento, agra-
dece.  “Nós colocamos o Kayki na Apae, porque ele 
precisa de cuidados especiais e não tem condições 
de estudar no ensino regular. Não sei o que seria da 
nossa vida sem o atendimento completo que recebe”, 
comemora.

A 21ª edição do Palco Giratório, 
iniciativa do Sesc para difusão e 
intercâmbio de artes cênicas, está 
chegando ao fim. Após itinerância 
por Minas Gerais desde março, com 
programação totalmente gratuita, 
a iniciativa conclui o circuito em 
terras mineiras no dia 30 de setem-
bro. Uberlândia e Montes Claros 
recebem as últimas atrações.

Programação
Nos dias 14 e 15, os moradores 

de Uberlândia podem participar 
das oficinas dos artistas baianos 
Filipe de Assis, Leonardo França 
e Rita Aquino sobre Práticas Co-
laborativas em Mediação Cultural 
e sobre o Pensamento Sonoro e 
Pensamento Coreográfico, além do 
pensamento giratório Como fazer 
juntos, na Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). 

Já no dia 15, o público pode 
assistir na Trupe de Truões (av. 
Ana Godói de Souza, 381, Santa 
Mônica) o elogiado espetáculo 
Looping: Bahia overdub. indicado 
ao Prêmio Bravo! na categoria 

Melhor Espetáculo de Dança e 
considerado pelo jornal o Globo 
um dos 10 melhores espetáculos 
de dança no Rio de Janeiro em 
2016, Looping: Bahia overdub 
participou de importantes festivais 
e eventos, como Festival Panorama 
(RJ), Bienal Sesc de Dança (SP), 
Porto Alegre em Cena (RS), Cena 
Contemporânea (DF), iC Encontro 
de Artes, Festival internacional 
Vivadança, FiLTE, A Dança ocupa 
o Porto (BA) e Plataforma LoDo 
(Buenos Aires, Argentina). 

De 27 a 30 de setembro, será 
a vez de Montes Claros. Nos dias 
27 e 28, o Coletivo Lugar Comum, 
de Recife (PE) ministrará no Sesc 
Montes Claros (rua Viúva Francisco 
Ribeiro,191, Centro) a oficina Mo-
tim, com exercícios de respiração, 
vocalização e composição.

oficina
No dia 29, o Circo Amarillo, 

oferecerá, também no Sesc Mon-
tes Claros, a oficina Clake, que 
explorará a arte da palhaçaria 
e a história e os movimentos 

artísticos que conduzem a vida 
do palhaço. Nesse mesmo dia, o 
Coletivo Lugar Comum apresenta-
rá na Praça Doutor Carlos Versiani 
a performance de rua Motim. 
A montagem consiste em levar 
para as ruas uma performance 
de dança a partir da temática do 
riso como possibilidade de ação 
micropolítica.

encerramento
Encerrando no dia 30, o Circo 

Amarillo leva o espetáculo cômico 
Clake, de direção do ator Domingos 
Montagner, para a Praça da Cate-
dral. A peça evidencia o trabalho 
da dupla Marcelo Lujan e Pablo 
Nordio como palhaços excêntricos 
musicais. Sequências de gags 
clássicas são combinadas com a 
linguagem contemporânea da 
dupla e resultam num espetáculo 
de palhaçaria física e musical. Uma 
interessante experiência de sonori-
dades e circo que diverte o público 
de todas as idades.

informações em
www.sescmg.com.br

sindicomércio de JF lança 
concurso “miss comércio 2018”

como participar?
As inscrições para o concurso já estão 

abertas e podem ser feitas no site
misscomercio.sindicatodocomercio.org.br 

até o dia 20 de outubro.

evento acontecerá no dia 10 de novembro
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Palco Giratório finaliza programação
em Uberlândia e Montes Claros
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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

o enganador e mentiroso voltou. o fracas-
sado técnico da seleção brasileira, Tite, voltou a 
comandar o time para a Copa América, que vai 
acontecer no Brasil em 2019. Podemos até ganhar 
essa disputa, mas o que vale mesmo é a Copa do 
Mundo em 2022. Tite convocou alguns jogadores 
que atuam no Brasil só para fazer média com a 
torcida e imprensa, que o bajulou durante este 
ano e até a Copa do Mundo na Rússia.

sinal de alerta para o cruzeiro. o time celeste 
ganhou 7 dos 24 pontos disputados nas últimas 
oito rodadas do Campeonato Brasileiro. A equipe 
marcou 18 gols e sofreu a mesma quantidade, 
sendo que o ataque é o terceiro pior. É válido 
destacar que não está nessa soma o jogo contra 
o Botafogo e Sport.

tJmg arquiva extinção da vara de família. 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) 
acatou a solicitação da seccional mineira da oAB 
e arquivou definitivamente a extinção da 12ª Vara 
da Família de Belo Horizonte. Desde que o assunto 
chegou ao conhecimento da entidade, eles traba-
lharam pelo arquivamento. A decisão foi tomada 
após reunião com representantes da diretoria do 
Tribunal e dirigentes da oAB Minas, juntamente 
com integrantes da comissão de direito de família.

46ª AbAV eXPo. Marcada para 26 a 28 
de setembro no Anhembi (SP), a 46ª ABAV 
Expo internacional de Turismo e 50º Encontro 
Comercial Braztoa já têm confirmado os seis eixos 
que nortearão a programação da Vila do Saber, 
maior espaço em área e capacidade de público. 
inscrições estão abertas em www.abavexpo.com.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

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

o dia 7 de setembro é lembrado 
por sua importância histórica em todo 
o país. Em itabirito é ainda mais espe-
cial: neste ano, comemora-se o ani-
versário de 95 anos da emancipação 
política da cidade. Com o tema “Rumo 
ao Centenário”, itabirito ressalta tudo o 
que tem de melhor em diversas áreas, 
como obras, saúde, educação e cultu-
ra, deixando o seu legado ao escrever 
mais uma página na história da cidade 
até completar a emblemática idade.

o aniversário, que será comemo-
rado durante todo o mês de setembro, 
reserva atrações imperdíveis. No dia 
7, aconteceu o tradicional Desfile 
Cívico. No dia 8 de setembro, teve 
o Samba da independência, ritmo 
que celebrou a data comemorativa, 
na Praça dos inconfidentes. Várias 
bandas incrementaram a festa, como 
JC Samba, Tindolelê, Sakasamba, DJ 
Marcelo Rosado e a grande atração, 
Fundo de Quintal.

Além disso, as escolas se preparam 
para momento patriótico durante as 
horas cívicas, que ensinam aos alu-
nos a importância dos símbolos que 
representam a pátria e contam um 
pouco mais sobre a história de itabirito 
e do Brasil.

outros eventos também irão agitar 
o mês de setembro, como o aniversário 
da Casa de Cultura, Congresso do Es-
porte, Festival de Turismo, Mostra Telê 
Santana e o Festival de Teatro.

Prefeito de JF explica dívida
do estado com o município
A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 

apresentou, em entrevista coletiva à 
imprensa, o balanço dos trabalhos 
realizados nos primeiros 20 dias do Ga-
binete de Enfrentamento da Crise Fiscal 
(GECF). Em relação à dívida do governo 
estadual com o município, mais de R$ 
39 milhões são referentes ao somató-
rio de valores relacionados a juros e 
correções do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb), dos impostos sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (iCMS) e 
a Propriedade de Veículos Automotores 
(iPVA), dos exercícios de 2017 e 2018. 

De acordo com levantamento da 
Secretaria de Saúde (SS), baseado 
no relatório divulgado em junho pelo 
Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde (Cosems), a dívida que o estado 
tem com Juiz de Fora ultrapassa R$ 
112,4 milhões.

Para as medidas de melhoria na 
arrecadação municipal, sem aumento 
da carga tributária, e qualidade dos 
serviços, o prefeito Antônio Almas 
(PSDB) assinou duas resoluções, com 
atuação de forças-tarefas. Uma delas 
prevê a atualização do cadastro imobi-
liário. De acordo com o documento, 18 
servidores e 18 estagiários serão requi-
sitados para efetivação dos trabalhos. 

Eles atuam nas secretarias de Ati-
vidades Urbanas (SAU), de Transporte 
e Trânsito (Settra), de Administração e 
Recursos Humanos (SARH), de obras 
(So), de Planejamento e Gestão (Se-
plag) e de Meio Ambiente (SMA). 

A meta é vistoriar mais de seis mil 
imóveis até final de novembro deste 
ano, com expectativa de ampliação da 
receita em R$ 5,6 milhões. o secretário 
da SAU, Eduardo Fácio, ressaltou que 
esse aumento se dará por conta dos 
imóveis registrados como lotes vagos, 
mas que já possuem edificações. Con-
forme balanço realizado pelo GECF, 
entre 22 e 28 de agosto, 197 imóveis 
foram visitados, 47 cadastrados, 111 
notificados para receberem outra 
visita, já que não havia alguém que 
permitisse a entrada do vistoriador, e 
39 em obras, totalizando 12.219m² de 
área cadastrada.

A outra resolução assinada pelo 
prefeito otimiza ações de fiscalização 
sanitária que incrementarão equipe 
específica para procedimento de reno-
vação de alvará sanitário de cerca de 
cinco mil estabelecimentos já cadas-
trados. A operação “Tô Legal” focará 
outros três mil pontos comerciais da 
região central que ainda não estão ca-
dastrados, em ação de campo. Aqueles 
que ainda não possuem alvará sanitá-
rio poderão se antecipar e procurar a 
Vigilância para a regularização, através 
do telefone 3690-7472 ou na Avenida 
dos Andradas, 523, 2º andar, Centro. 

Quinze servidores, com autoridade 
sanitária, e cinco digitadores requisita-
dos dentre as subsecretarias integran-
tes da estrutura da SS, além de um 
procurador da Procuradoria-Geral do 
Município (PGM), comporão a equipe 
que formará a força-tarefa para esta 
ação. A previsão é de que os trabalhos 
sejam executados até 31 de dezembro 
e a expectativa é de que até oito mil 
estabelecimentos sejam regularizados, 
sujeitos a licenciamento sanitário.

o balanço prevê também corte de 
custos administrativos, com implanta-
ção de novo modelo logístico para a 
frota que atende à PJF, reduzindo 22% 
dos veículos contratados, o que repre-

sentará economia de 24% nos custos 
contratuais. Serão feitas, ainda, avalia-
ções de cargos comissionados. Cerca de 
16% deles são ocupados por servidores 
efetivos, representando 1,12% do custo 
total da folha. o impacto dos demais é 
de 4,24% da folha total. Nesse âmbito 
serão considerados, como critérios, 
assiduidade, disciplina, iniciativa, pro-
dutividade e responsabilidade.

o portal #jfcontraacrise foi criado 
para servidores e cidadãos enviarem 
sugestões e comentários diretamente 
à PJF sobre medidas que possam ser 
adotadas durante o período de crise 
financeira enfrentado pelo município. 
o sistema já contabiliza 2.111 visuali-
zações e desde que foi colocado no ar, 
em 22 de agosto, o portal já recebeu 
82 propostas, sendo 60 de servidores 
e 22 de cidadãos. 

outras ações deverão ser de-
sempenhadas, como a criação de 
comissões específicas do GECF, com 
participação de secretários e servidores 
em geral, e reestruturação administra-
tiva até o final de 2018. Campanhas 
internas, como o “Pense Bem”, serão 
mantidas, com objetivo de economizar 
gastos com papel, impressões, água, 
energia elétrica e combustível, dentre 
outros

Almas faz balanço sobre o gabinete de enfrentamento da crise Fiscal
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itabirito comemora aniversário de 95 anos

A programação completa pode ser acessada no site da prefeitura: www.itabirito.mg.gov.br

Festa será durante todo o mês de setembro
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curso de mAniPulAÇÃo de Alimentos

setor Hoteleiro APresentA oPortunidAdes de crescimento

o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e a Associação 
Mineira de Bares e Restaurantes, Hoteis e Lanchonetes 
(Amibar), em parceria com a Alimentum Consultoria, 
vai realizar mais um curso na área de manipulação de 

alimentos, exigido pela Anvisa. o curso terá a duração 
de 5 dias, de 17 a 21 de setembro 2018, das 15h às 19h, 
na Avenida Brasil, 510, 4º andar. 

As inscrições poderão ser feitas pelo site do 
sindicato www.sindhorb.org.br

Divulgado recentemente pela HVS e Hotel 
invest, o estudo Panorama apontou a situação da 
hotelaria no continente Sul-Americano. A pesquisa 
analisa dados de desempenho de mais de 76 mil 
unidades habitacionais no Brasil e demais países da 
América do Sul. os dados mostram que o mercado 
na região apresenta oportunidades de investimentos, 
mesmo com a instabilidade econômica que afeta o 
continente. 

o histórico de crescimento econômico da maior 
parte dos países analisados continua atraindo a 
atenção de investidores, que buscam oportunidades 
nos mercados em desenvolvimento. A desvaloriza-
ção das moedas locais em relação ao dólar, em 
especial, faz com que ativos estejam mais acessíveis. 
outro efeito do aumento da moeda americana 
tem sido o crescimento da demanda de lazer em 
diversos destinos.

http://www.abavexpo.com.br/
https://maps.google.com/?q=Avenida+dos+Andradas,+523,+2%C2%BA+andar,+Centro&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+dos+Andradas,+523,+2%C2%BA+andar,+Centro&entry=gmail&source=g
http://www.itabirito.mg.gov.br/
http://www.sindhorb.org.br/


E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
8 a 15 de setembro de 2018

 Desenvolvimento de programas de incentivo ao esporte,
como o Bolsa Atleta;

 implementação e qualificação do esporte nas escolas;
 Promoção facilitada do acesso à cidade e espaços de lazer.

 Novas formas de financiamento de cultura, do esporte e da ciência 
com fundos patrimoniais de doações.

 Universalizar o acesso ao esporte amador; implantar o Pró-amador, 
Plano Nacional de Apoio ao Esporte Amador competitivo

 Apoio técnico e financeiro para que estados e municípios cumpram a 
meta de espaço público para atividade física para cada grupo de 10 mil 
habitantes 
 Apoio na implantação de ciclovias, pistas de corridas e caminhadas para 

cidades com mais de 100 mil habitantes 
 Criação de mecanismos para que o esporte de alto rendimento seja menos 

dependente de recursos públicos.

 Criação do Sistema Único do Esporte, definindo o papel da União, 
estados, DF, municípios e das entidades esportivas na oferta de políticas 
de esporte;
 implementação da Universidade do Esporte para formar profissionais em 

toda a cadeia produtiva do esporte, com foco no futebol;
 Colocar mecanismos públicos de controle no futebol e participação social na gestão;
 Retomar investimentos em infraestrutura de equipamentos esportivos, principalmente quadras 

escolares;
 Apoio aos municípios para criação de espaços livres para prática espontânea de esporte pela população.

o candidato do Psol tem o maior número de propostas
são 36 no total. Algumas delas são:

 Construir o Sistema Nacional de Esporte e Lazer para apoio
de projetos e programas que não se restrinjam ao esporte de alto rendimento;
 Criar a Lei Prata da Casa: uma taxa decrescente para as transferências 

internacionais de jogadores até 23 anos;
 Garantir apoio institucional e incentivo financeiro ao futebol feminino;
 Promover jogos, torneios e lazer para a terceira idade;
 Criar o Programa de Apoio às Pesquisas relacionadas ao desenvolvimento do esporte e do lazer no Brasil;
 Auditar as contas das entidades esportivas(CBF, CoB e federações);
 Defender a regulamentação da venda dos direitos de transmissão televisiva: 50% divididos igualitaria-

mente entre todos os clubes, 25% baseados na classificação final do Campeonato anterior e 25% variáveis 
de acordo com o número de jogos transmitidos.

leíse costa

JornAlistA 
sergio51moreira@bol.com.br

sérgio moreirA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Apenas 6 candidatos à presidência
têm propostas para o esporte

A história da medalhista 
de ouro Rafaela Silva, 
criada na Cidade de 

Deus, Rio de Janeiro, chamou 
a atenção nas olimpíadas Rio 
2016. o ex-feirante Robson 
Conceição, medalha de ouro 
no boxe, tem trajetória fa-

miliar semelhante. Pobres, 
tiveram apoio de políticas de 
inclusão, se tornaram atletas e 
superaram a desigualdade de 
berço. o gosto dos brasileiros 
pelas histórias de superação 
por meio do esporte parece 
não ter comovido os candidatos 
à presidência da República. A 
maioria sequer cita a palavra 
em seus planos de governo. os 

que mencionam não trazem 
objetividade e clareza.

Apesar de ter tido sua can-
didatura barrada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o de 
Luís inácio Lula da Silva (PT) traz 
referência ao esporte. Assim 
como também o de Ciro Gomes 
(PDT), Marina Silva (Rede), 
Guilherme Boulos (PSoL), João 
Amoêdo (Novo) e José Maria 

Eymael (DC). Nos programas de 
Geraldo Alckmin (PSDB), Alvaro 
Dias (Podemos), Cabo Daciolo 
(Patriota), Henrique Meirelles 
(MDB), Bolsonaro (PSL), João 
Goulart Filho (PPL), Vera (PSTU) 
não consta a palavra. 

Para o Wescenlau Madeira, 
diretor da organização social de 
incentivo ao esporte, cultura e 
lazer “De peito aberto” que já 

atendeu mais de 15.000 crian-
ças e jovens, é difícil compre-
ender que temas como saúde 
e educação não abranjam 
o esporte como ferramenta 
de apoio e desenvolvimento. 
“No Brasil não se enxergam o 
treinamento esportivo como 
elemento de desenvolvimento 
de sinapses nervosas para a 
educação de jovens e crianças 

e como principal fonte de eco-
nomia em gastos com saúde 
pública”.

“Falta no Brasil incentivo 
ao esporte nas universidades 
e faculdades, que são grandes 
celeiros de atletas nos EUA, 
Canadá, inglaterra”, opina 
Emanuel Carneiro, presidente 
da rádio itatiaia, apresentador 
e comentarista esportivo.

ciro gomes (Pdt)

João Amoêdo (novo) José maria eymael (dc)

marina silva (rede)

candidato do Pt *

boulos (Psol)

Propostas
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copa minas megapark de natação é 
sucesso na arquibancada e na piscina

A xiV edição da Copa Minas 
Tênis Clube Megapark de Natação 
foi um sucesso, tanto com os torce-
dores quanto com os atletas. Mais 
de 750 nadadores representaram 
18 clubes brasileiros e o River Plate, 
da Argentina. 

Nos três dias de disputa, a 
torcida deu um show nas arqui-
bancadas do Parque Aquático do 
Minas i, que sediou o torneio, orga-
nizado pelo Minas em parceria com 
Federação Aquática Mineira (FAM). 

Na piscina, os atletas do Minas 
também fizeram bonito e subiram 
ao pódio em todas as provas.A 
competição é uma das maiores e 
mais tradicionais disputas de base 
do Brasil.

Além disso, durante a compe-
tição, os torcedores aproveitaram 
os estandes dos patrocinadores. A 
Nada Bem comercializou produtos 
oficiais de natação; a Privilége 
Construtora entregou brindes aos 
torcedores; que também degus-

taram salgados e produtos da 
Segredos Caseiros. A Megapark, 
patrocinadora máster da competi-
ção, também esteve presente.

os técnicos Bruno Beling, 
Gustavo Piza, Mariana Gaspardi, 
Clarisse Jane e Lídia Cholodovskis 
participaram desta competição e 
fazem parte do Projeto Formação 
de Atletas por Meio do investimen-
to em Profissionais do Esporte, 
parceria Minas e CBC. 

Fonte: site/MTC

evento é organizado pelo minas tênis clube em parceria com a Federação Aquática mineira
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TC Raio-x do futebol: janelas
movimentaram quase R$ 1 bilhão

o Brasil tem, de acordo com 
censo do iBGE, mais de 208 mi-
lhões de brasileiros distribuídos 
em cerca de 5.500 municípios. 
A bola redonda está em todos os 
cantos e o sonho das crianças de 
se tornarem jogadores de futebol 
passa pelos campinhos de terra e 
vai até areias e gramados. 

Ser jogador profissional é um 
desafio enorme para se tornar 
realidade. Em um time de futebol 
passam por ano, em média, três 
mil jovens de 12 a 18 anos em 
testes (a conhecida peneirada) e 
somente 2 ou 5 são aproveitados. 
isso mesmo, no máximo 3!

 o critério das equipes é muito 
grande. o jogador tem que ter 
um bom porte físico e excelente 

habilidade com a bola. Se não for 
assim, infelizmente, seu sonho de 
participar em uma equipe é per-
dido. Além do mais, empresários 
têm em suas mãos contratos de 
passe de jovens talentos e nego-
ciam jogadores diretamente com 
os times do Brasil e exterior, alguns 
até com menos de 16 anos.

Quem tem a capacidade de 
entrar nas equipes profissionais, 
tem de agarrar com unhas e den-
tes, raça, força e muita dedicação 
para jogar em times do Brasil e 
sonhar com equipes da Europa e 
de outros países. Muitos sonham 
em jogar fora do país e fazer o 
famoso pé de meia para o sustento 
da família, envolvendo seus pais, 
irmãos, avós, primos e até amigos.

A Diretoria de Registro, Trans-
ferência e Licenciamento da CBF 
fez um levantamento dos dados 
parciais das janelas de negocia-
ções que envolvem os clubes 
brasileiros. Somando chegadas 
e partidas, 330 jogadores foram 
incluídos em operações, sendo 58 
envolvendo valores. A quantia total 
dessas movimentações ultrapassa 
R$ 900 milhões.

brasil para o exterior 

o prazo para saída de jo-
gadores do Brasil para o ex-
terior começou em 2 de julho 
e foi até dia 31 de agosto. o 
cenário parcial é revelado pela 
CBF: 187 saídas (47 com di-
nheiro) e R$ 799.000.547,00 
entrando no mercado nacional.  

exterior para o brasil 

A janela de entrada no País 
do Futebol abriu em 16 de julho 
e fechou no dia 15 de junho. 
143 atletas foram negociados. 
Destas operações, 11 envolve-
ram valores, totalizando R$ 
119.684.688,00. As transferên-
cias que não incluem dinheiro 
são empréstimos sem custos e 
acertos com jogadores fora de 
contrato. o mundo da bola é 
redondo, mundial nos quatro 
cantos do globo terrestre, en-
volvendo milhões de reais. E o 
sonho de milhões de brasileiros 
em se tornar jogador continua!

Fonte: CBF
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* Até o fechamento desta edição, o PT não tinha indicado seu candidato

mailto:sergio51moreira@bol.com.br

