
36
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   1 3  a  2 0  d e  o u t u b r o  d e  2 0 1 8   N º  1 8 3 7   R $  0 , 5 0  

w w w . e d i c a o d o b r a s i l . c o m . b r

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A r t i c u l i s t A s   d A   s e m A n A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

mário J. correiA sAntos

PáginA

10

KArinA cindy

PáginA

9

Bruno FAlci

PáginA

4

chico BrAnt

PáginA

3

FABiAno cAZecA

PáginA

3

mário riBeiro

PáginA

2

gerAl – PáginA 7

um volume de 5,8 milhões de 
Processos nos BAstidores
dA JustiçA de minAs gerAis

Bater a meta de 
que, até junho 
do próximo ano, 

haja plena digitalização 
e implantação do pro-
cesso judicial eletrônico 
do estado para auxiliar 
a agilidade de mais de 
5,8 milhões de proces-
sos em andamento no 
Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). E 
também construir 30 
fóruns, até 2020, nas 
comarcas do interior 
mineiro. Esses são al-
guns dos objetivos do 
desembargador e presi-
dente do órgão Nelson 
Missias (foto).
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Divórcio entre PT e MDB
provocou queda de
Pimentel e Adalclever
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economiA – PáginA 5

No meio do ano, o MDB mineiro deu início 
a uma caminhada que afastou a sigla do PT. O 
resultado desta distância: tanto o governador 
Fernando Pimentel (PT) quanto o presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes (MDB), perderam 
a eleição.

Quem deu o pontapé inicial da separação foi 
o presidente da Almg, Adalclever lopes
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CÂNCER DE MAMA ANTES DOS 40
Ao contrário do que se possa imaginar, o câncer de mama tem sido diagnosticado em 

elevada escala entre as mulheres na faixa de 18 a 39 anos. A projeção indica que, até 2020, 
dos 59.700 casos no Brasil, uma média de 5 mil serão em pacientes com menos de 40.

O presidente da Associação Brasileira das Empresas do Mercado Erótico e Sensual (Abe-
me), Evaldo Bertipaglia, avalia que, do faturamento de R$ 1 bilhão ao ano, procedente dos 
negócios relacionados ao setor, 11% gira em Minas Gerais. As mulheres representam 70% 
no consumo desses produtos.

Uma solenidade realizada em frente ao prédio sede da Prefeitura de Contagem 
marcou as comemorações dos 13 anos da Guarda Civil do Município. Atualmente, 
429 guardas atuam nas áreas comerciais e comunidades em geral.mercado erótico rende 

r$ 1 bilhão na economia

Contagem 
guarda civil completa 
13 anos de fundação

#AForçadorosa

Avenida Francisco sá:
o novo endereço da
gastronomia em BH

“videogame pode viciar da mesma forma
que a cocaína”, afirma oms

Eletro Fitness: conheça a técnica que 
promete modelar o corpo
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#AForçadorosa

10% dos diagnósticos de câncer de mama
são em mulheres com menos de 40 anos

Em geral, a doença nessa faixa etária é mais agressiva

No Brasil, políticas públicas de controle do câncer de mama vêm 
sendo desenvolvidas desde os anos 80, se popularizaram e ajudaram 
a quebrar alguns dos tabus em torno da doença, mas sempre com foco 
nas mulheres a partir de 40 anos. O edição do Brasil conversou com 
Cristiana Buzelin, chefe do Departamento de Anatomia Patológica e 
Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFMG, sobre uma outra 
parcela da população feminina acometida pelo câncer nas mamas: as 
mulheres de 18 a 39 anos, fora da faixa etária de risco e do alvo das 
campanhas de prevenção.

no Brasil, quantas mulheres são acometidas pelo 
câncer de mama entre os 18 e 39 anos?

Em geral, no mundo, cerca de 7 a 10% dos diagnósticos de câncer 
de mama são em mulheres com menos de 40 anos. A estimativa do 
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), para o 
biênio 2018-2020, é de 59.700 novos casos no Brasil, então cerca de 5 
mil seriam diagnosticados em pacientes com idade entre 18 e 39 anos.

esse índice tem aumentado e quais são as causas?

O número de casos em pacientes jovens e também na pós-meno-
pausa tem aumentado, devido à conscientização da população sobre o 
diagnóstico, levando a uma maior vigilância e conhecimento do corpo, 
principalmente das mamas e, assim, a uma investigação mais ampla. 
Associado a isso, houve uma melhor capacitação dos profissionais e maior 
preparo dos serviços de saúde. Hábitos de vida, como alimentação rica 
em gordura e calorias levando à obesidade, uso de bebidas alcoólicas e 
hormônios e vida sedentária contribuem para o avanço no número de 
casos. O fato das mulheres não terem filhos, ou esperarem mais tempo 
para engravidar, com mais de 35 anos e nem sempre os amamentar, 
também é fator que eleva a incidência. 

em geral, o câncer de mama na mulher jovem é 
mais agressivo?

Sim, o câncer de mama que acomete mulheres jovens tem uma 
relação maior com herança genética e, geralmente, é diagnosticado 
em fase mais avançada, pois simula outras lesões benignas, retardando 
seu diagnóstico. Essas lesões apresentam um crescimento mais rápido 
e associadas ao diagnóstico tardio, tem resposta menor ao tratamento 
e um prognóstico menos favorável.

Por que as campanhas de prevenção são exclusiva-
mente voltadas para as mulheres a partir dos 40 
anos? 

Como todas as políticas de saúde pública, as campanhas de diag-
nóstico do câncer são voltadas para a faixa etária mais acometida, mas 
a conscientização de todas as mulheres é importante para a detecção 
em todas as faixas etárias. É importante ressaltar que no câncer de 
mama não há como prevenir (como é feito no de colo uterino), pois não 
conseguimos detectar lesões que poderiam ser tratadas antes que elas 
se transformassem em câncer, mas podemos diminuir o risco e buscar 
o diagnóstico precoce, por meio da mamografia e ultrassonografia, 
de tumores ainda iniciais, não palpáveis, com grande chance de cura.

Quais indícios a mulher jovem precisa estar atenta?

Deve ficar atenta quando tiver três ou mais casos de câncer de 
mama na família, quando acometer mais de dois parentes de primeiro 
grau, isto é, mãe ou irmã, ou quando afetar alguém do sexo masculino, 
pois isso indica existir alguma alteração genética hereditária na sua 
família, aumentando o risco de desenvolver câncer antes dos 40 anos. 
Geralmente, o ginecologista vai detectar e indicar o melhor momento 
da mulher procurar o mastologista. A indicação do Ministério da Saúde 
é a partir dos 50 anos de idade. Se a paciente apresentar maior risco, 
o ginecologista vai encaminhá-la ao mastologista mais precocemente. 

dor na mama ou “fincadas” podem ser sinais de 
câncer?

Os sintomas de câncer são muito variados, ele pode não dar ne-
nhum sinal, ou apresentar áreas densas irregulares na mama, retração 
e ulceração da pele e do mamilo, secreções que saem espontaneamen-
te pelo mamilo, além de nódulos palpáveis. Dor e “fincadas” também 
podem aparecer; porém, são mais comuns em doenças inflamatórias. 

Quais são as dicas para mulher conhecer suas mamas?

Durante a vida da mulher, a mama tende a sofrer alterações, por 
isso é comum ela notar algumas nodulações ou áreas diferentes que 
não tinha observado antes. Com as mudanças que acontecem no ciclo 
hormonal mensal, a mulher pode perceber sua mama mais dura ou 
maior em determinados dias do mês. Assim, ela intui quando algo está 
diferente. O importante é a mulher conversar com seu ginecologista e 
mastologista e fazer a mamografia e/ou ultrassonografia quando for 
indicado para o seu caso, pois o ideal é diagnosticar antes que o câncer 
seja palpável. Felizmente, a maioria das lesões mamárias são benignas. 

exercícios podem prevenir o câncer de mama?

A atividade física diminui o risco de câncer em geral, não só o de 
mama, além de aumentar a chance de sucesso no tratamento. A ama-
mentação também é um fator que diminui o risco de câncer de mama.

Além do câncer de mama, existem outras doenças 
que afetam os seios?

Existem várias doenças e lesões na mama, sendo a maioria benig-
na, algumas formam nódulos como o fibroadenoma, outras formam 
cistos como a alteração fibrocística.

neste mês de outubro, iremos fazer uma série de matérias
em diferentes editorias para falar sobre o câncer de mama
a partir de vários pontos de vista. essa foi a segunda e, na

semana que vem, o tema será tratado na página de economia
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sobre as urnas eletrônicas

Os especialistas em mídias digitais foram usados pelos marqueteiros 
das campanhas políticas para, entre vários papéis, criarem perfis 
inverídicos, partindo do pressuposto de que as notícias falsas rendem 

dividendos eleitorais e engajamento. 
Os internautas, diante desta realidade, estariam sendo manipulados por 

cidadãos inescrupulosos. Aliás, notícias falsas envolvendo qualquer político aca-
ba beneficiando alguém, geralmente quem é postulante a cargo majoritário.  

A repetição de determinados fatos, mesmo que não plenamente cor-
retos, terminam por descambar em consequências imprevisíveis. É assim 
desde à época da Segunda Guerra Mundial. O ditador da Alemanha, 
Adolf Hitler, já instruía o seu ministro da Comunicação e Propaganda a 
reproduzir uma mentira, muitas vezes, até que ela fosse entendida como 
verdade e, assim, levava seus adversários ao engodo.

Outro caso conhecido é do então popular presidente do Clube Atlético 
Mineiro, Nelson Campos. Ele disse que gostava de conversar com os repór-
teres esportivos do extinto Diário da Tarde e, em determinadas ocasiões, 
imaginava assuntos, cuja exacerbação quase sempre rendia manchetes. 
No dia seguinte, ele se sentava em um sofá e, calmamente, lia muitas 
verdades e algumas invencionices. Às vezes, ele próprio se convencia que 
todo o conteúdo era verdadeiro.

Essa analogia deixaria de fazer sentido se não fosse para comentar a res-
peito das denúncias, quase todas caluniadoras, sobre a precariedade das urnas 
eletrônicas. Nas postagens são exibidos conteúdos com forte cunho político, 
buscando incriminar partidos e candidatos de outras legendas.

No momento, propala-se a incerteza quanto à segurança das urnas, no 
entanto, se esquece de dizer que o sistema, em funcionamento há mais 
de 20 anos, tem o esteio rígido do Judiciário, permitindo a continuidade 
da democracia brasileira, sem mácula, até o momento. Ademais, no 
pleito recente estiveram, em nosso país, representantes da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), como observadores internacionais, para 
atestarem a solidez do modelo.

É de se supor que as constantes insinuações contra o sistema da Jus-
tiça Eleitoral são falaciosas. É válido ressaltar que não são os partidos que 
cuidam de averiguar possíveis irregularidades no processo de votação, 
mas sim a Justiça, a quem deverá recorrer todos aqueles que se julgarem 
prejudicado. 

Ficar fazendo firula, espalhando notícias maldosas com o escopo de 
denegrir um projeto como esse é, no mínimo, falta de patriotismo. Ou 
oportunismo mesmo. Quem sabe?

enfim, a reviravolta

A té que enfim, parece que nós, 
brasileiros, tomamos vergonha 
na cara. De repente, em uma 
eleição, aconteceu uma espécie 

de limpeza para iniciar um processo de 
higienização da política brasileira.

Quantos daqueles que sempre deson-
raram a pátria perderam nas eleições… Já 
passava da hora de excluir essa gente que 
não poderia mais pertencer ao ambiente 
político do país.

Foi uma lavada total e irremediável, 
embora não se possa esquecer que a 
sanha comunista nunca cede, nem desiste 
e os lavadrazes, espalhados pelo país, 
permanecerão mexendo os pauzinhos 
para garantir a volta.

O destaque especial é para Dilma Rousseff 
(PT). Ela considerava como favas contadas sua 
vitória como senadora por Minas Gerais, mas a 
analfabeta funcional esboroou de vez, graças 
a uma lavada que vai entrar para a história.

Na sua prepotência, julgava que po-
deria, mais uma vez, sobrepujar à razão 
do povo, mas levou maravilhosa goleada 
que a impediu de entrar no Senado e de-
sempenhar o seu papel ridículo de sempre.

Como ela, tantos outros experimenta-
ram a decepção da derrota diante da cons-
ciência dos eleitores de fazer uma revirada 
no país. Já passava da hora de acontecer 
essa virada no quadro político brasileiro 
diante de tanta roubalheira e maldade para 
integrar o Brasil ao esquema comunista.

Na sua última aparição antes da 
eleição, José Dirceu falou com clareza 
o objetivo dos comunistas de dominar 
a política para sempre. Usando de toda 
sua petulância, ele que deveria perma-
necer na prisão, mas foi libertado pelo 
vergonhoso ministro do Supremo Ricardo 
Lewandowski.

Há muito a fazer pelo país. Ainda bem 
que a população tomou o caminho certo e 
agora não há como voltar atrás. Não era para 
ter segundo turno, entretanto, vamos apostar 
no futuro e colocar as coisas em seus devidos 
lugares: o país não tem outra alternativa a se-
guir que não seja a de fazer valer o bom senso 
e o tão ansiado Estado Democrático de Direito.
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V I G Í L I A S

eujácio silva

58 MIL VOTOS
OBRIGADO, MINAS!!

AGRADEÇO AOS
MINEIROS QUE ME DERAM
SEU APOIO NAS URNAS E

CONFIARAM EM UM
PPROJETO TRANSPARENTE,

INDEPENDENTE E INOVADOR.

No tsunami das eleições deste ano, que 
já no 1º turno tirou o chão de inúmeros polí-
ticos conhecidos, vieram à tona importantes 
novidades, dentro da inequívoca predomi-
nância do perfil conservador dos já eleitos. 
Em Minas, que interessa mais de perto, a 
força avassaladora das mudanças atingiu em 
cheio a disputa pelo Executivo: Romeu Zema 
(Novo) chegou ao 2º turno para o governo 
do Estado, à frente do então favorito no 1º 
turno, Antonio Anastasia (PSDB), que pagou 
o preço da estagnação de dois tucanos: 
Geraldo Alckmin na disputa presidencial e 
Aécio Neves, eleito deputado federal, mas 
sem a votação esperada. 

Na Assembleia Legislativa, o abalo não 
ficou atrás: a Casa foi renovada em cerca de 
40%. Ficaram sem mandato deputados an-
teriormente bem votados: Bonifácio Mourão 
(PSDB), Ivair Nogueira (MDB), Dilzon Melo 
(PTB), Gustavo Corrêa (DEM), pastor Vanderlei 

Miranda (MDB) e Adalclever Lopes (MDB), 
derrotado fragorosamente para governador. 
Além do maior número de deputados esta-
duais estreantes do PT e PSL, partidos que 
lutam pelo Planalto, a novidade foi atuação do 
prefeito Alexandre Kalil (PHS), que já projeta 
sua influência nas eleições de 2020 e 2022.

Longe dos tremores de terra que revira-
ram as candidaturas ao governo de Minas, 
ele não foi apanhado pelo tsunami. Licencia-
do da PBH por 10 dias e andando pelo interior 
do estado com o candidato a senador Carlos 
Viana (PHS). Em Montes Claros e outras 
cidades-polos, e nas rede sociais, nas quais 
têm centenas de milhares de seguidores, 
a começar por fiéis atleticanos, o prefeito 
se movimentou à vontade. Tal como nos 
“comerciais” do PHS durante a propaganda 
eleitoral gratuita, bateu só numa tecla: pediu 
votos para um único candidato ao Senado, e 
elegeu Viana senador. Para deputado fede-

ral, deu força total ao presidente do seu parti-
do, o PHS. Dentre os candidatos a presidente 
da República, recebeu praticamente todos e 
optou por Ciro Gomes (PDT), obviamente, 
sem priorizar a disputa nacional. 

Ao escolher poucos objetivos eleitorais, 
bem delimitados, o prefeito não se des-
gastou, a exemplo do fez em relação aos 
candidatos a governador. A tática se mostrou 
certeira. Depois de eleito, Carlos Viana, em 
entrevista à Rádio Itatiaia, também fonte de 
muitos de seus votos, declarou, alto e bom 
som, que deve sua eleição a Kalil.

Pela sagacidade prática com que es-
treou na política estadual, o prefeito da 
Capital faz lembrar o falecido governador 
Hélio Garcia, um colecionador de vitórias: 
a eleição de Sérgio Ferrara para prefeito 
de BH, a de Eduardo Azeredo (PSDB) para 
governador de Minas, e a de Arlindo Porto 
para senador.

Pt e mdB brigaram, 
mas morreram afogados

O fiasco da votação do vice-governador 
Antônio Andrade, como candidato a deputado 
federal, expõe de vez as vísceras do MDB mineiro 
que, neste pleito, em Minas foi um desastre 
nas urnas.  

A bancada de parlamentares federais foi re-
duzida de 6 para 3 eleitos. A estadual caiu de 13 
para 8. O presidente da Assembleia, Adalclever 
Lopes, candidato a governador, ficou com uma 
minúscula margem de votos: 4%.

Pt e mdB

A aliança entre PT e MDB começou a perder 
força no meio do ano, quando o presidente da 
Assembleia orientou a Mesa da Casa a receber 
a denúncia de cassação do governador Fer-
nando Pimentel (PT). Foi um ato inesperado, 
que deixou todos os parlamentares atônitos na 
ocasião. Mas, as consequências desta atitude 
reverberaram até hoje. A decisão serviu para 
aumentar a impopularidade do governador 
petista. No entanto, se o MDB tivesse mantido 
a aliança com o PT, no pleito majoritário, o 
resultado das urnas poderia ser outro. Afinal, 
os petistas mantiveram a popularidade equiva-
lente a média de 22% dos votos mineiros. Já a 
união para o pleito de governador, certamente, 
registraria outros números. Basta observar que 
os emedebistas possuem diretórios em centenas 

de municípios, além de dezenas de prefeitos e 
centenas de vereadores espalhados pelo estado.

O pedido de impeachment não prosperou, 
mas as suas implicações, sem dúvidas, foram 
danosas para os dois. O resultado? Pimentel e 
Adalclever preteridos nas urnas.

 

Anastasia e os prefeitos 

O tucano Antonio Anastasia (PSDB), ao 
longo da campanha, montou uma estrutura 
com a finalidade de vencer o pleito ainda no 
primeiro turno. Na reta final, os apoiadores 
do candidato propalavam aos quatro ventos a 
adesão de cerca de 700 prefeitos à campanha. 
Agora, obviamente, aparece em vídeos dizendo 
o contrário: sempre esteve preparado para o 
segundo turno que, de acordo com que afirma, 
vencerá.

É bem possível ter ocorrido um erro de 
cálculo da assessoria de Anastasia. Os prefei-
tos, assim como o presidente da República e o 
próprio governador, estão visivelmente desgas-
tados perante a opinião pública. O que explica a 
inequívoca realidade: neste pleito, os supostos 
700 chefes de executivos municipais não reu-
niam condições para transferir votos. Inclusive, 
houve queda na votação de muitos deputados, 
tanto estaduais quanto federais, especialmente 
aqueles parlamentares acostumados a lidar 
apenas com as lideranças municipais, excluindo 
as bases comunitárias.

Na era da comunicação virtual, políticos 
tradicionais terão de se reinventar. O estilo con-
servador de conduzir as campanhas está com os 
dias contados. Até porque, está em voga candi-
datos identificados como “não políticos”, como 
Alexandre Kalil (PHS) e Romeu Zema (Novo).vice-governador Antônio Andrade não se elegeu deputado federal
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o tsunami eleitoral em minas e o prefeito de Bh

eleição da controvérsia 
Por enquanto, o assunto ainda não está sendo explorado, 

mas a eleição de Aécio neves (PSDB) para a Câmara Federal 
pode render muitos percalços. Pois para que o ex-senador 
ocupasse essa vaga, alguns de seus velhos parceiros, como o 
ex-presidente do partido, marcus Pestana; carlos mosconi e 
o jovem caio nárcio ficaram de fora da próxima legislatura. 
Isso ainda vai dar xabú, podem apostar.  

Kalil em montes claros
Licenciado do cargo para poder ter condições de se envolver 

nas eleições, o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS), encerrou 
sua participação em Montes Claros. Ele foi lá pedir votos para 
a eleição de seu amigo e colega de partido, jornalista carlos 
viana para o Senado. Depois de uma exuberante carreata, 
encerrou sua visita à cidade tomando um cafezinho no tradi-
cional Café Galo. Aí o atleticano, marcio de mario de Assis, 
além de fazer uma selfie com Kalil, ainda se juntou com os 
demais torcedores que o chamaram de futuro governador. 
Coisa da política mineira.

montes claros ii 
Entra ano, sai ano e a bancada dos denominados deputa-

dos do Norte de Minas continua forte na Assembleia Legislativa. 
Entre os parlamentares reeleitos, o campeão foi o médico Arlen 
santiago (PTB), com mais de 82 mil votos.

cavalo arreado
Sem meias palavras, o professor universitário e cientista 

político, carlos ranulfo antecipou que “as eleições deste ano 
representam aquele cavalo arreado à espera do candidato a 
presidente Jair Bolsonaro (PSL). Ele só não será eleito se houver 
mudanças bruscas”, analisa o mestre. 

Prestígio do vereador
Consta nos bastidores que o vereador de BH mateus simões 

(Novo) terá papel relevante em uma provável administração 
de seu colega de partido romeu Zema no Governo de Minas. 

confiança de Anastasia 
Caso eleito para comandar o Governo de Minas, Antonio 

Anastasia (PSDB) pode deixar o papel central da administração 
por conta de um dos seus coordenadores de campanha, tiago 
ulisses. Atual deputado, ele sequer aceitou buscar a reeleição 
para ocupar esse posto. Naturalmente, uma decisão de ricos, 
ora veja.   

Alvoroço na Assembleia 
Depois de muito tempo afastado da cena política, o petista 

virgílio guimarães está de volta e dessa vez como deputado 
estadual. Por seu prestígio na Casa, onde já frequentou como 
parlamentar por muito tempo, a sua presença é aguardada com 
ansiedade, especialmente por se considerar a possibilidade de ser 
um dos candidatos à presidência do local. É aguardar para conferir.

desalento geral 
Fora do ambiente parlamentar de Minas Gerais nos pró-

ximos 4 anos, o atual presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Adalclever lopes (MDB) poderá, segundo amigos, 
passar a residir temporariamente nos Estados Unidos. Enquan-
to isso, os seus muitos funcionários de gabinete, como não 
poderia deixar de ser, exibem um ar de completo desalento.

igreja forte
Neste pleito em Minas, o cabo eleitoral mais organizado e 

com bons índices de aprovação foi a Igreja Universal. Ela elegeu 
vários parlamentares estaduais e federais. Uma loucura. Já a 
igreja católica continua em seu silêncio tumular.

AdvogAdo, emPresário e conselheiro Benemérito do cluBe
Atlético mineiro – fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

FABiAno cAZecA

minas não polarizou
Nestas eleições de 2018, em 

termos nacionais, houve uma 
polarização muito forte. De um 
lado, a esquerda liderada pelo can-
didato do PT, Fernando Haddad e 
do outro lado, a direita liderada 
por Jair Bolsonaro (PSL).

Contudo, em Minas Gerais, 
este extremismo não aconteceu. 
Aqui, os dois candidatos que 
foram para o segundo turno, 
AntonioAnastasia(PSDB) e Romeu 
Zema (Novo), têm se posicionando 
mais pelo centro.Isso é muito im-
portante, porque o radicalismo, 
que é característica dos extremos, 
não é salutar para a democracia.

Destarte, o mais importante é 
saber quem irá ocupar o Palácio 
da Liberdade a partir de 2019. O 
empresário Romeu Zemano início 
ocupava um dos últimos lugares 
nas pesquisas e,na reta final do 

primeiro turno, pegou a onda do 
“novo”, ficha limpa, empresário 
de sucesso e surpreendeu a todos.

Zema foi para o segundo turno 
com larga vantagem sobre o seu 
principal oponente, o senador 
AntonioAnastasia, deixando os 
institutos de pesquisas atônitos. 
Principalmente, porque erraram 
feio também quando deram que 
a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) 
seria eleita para o Senado com 
larga vantagem e, além de não 
se eleger, ficou em quarto lugar. 

Assim, agora para o segundo 
turno, o favoritismo inverteu, Zema 
está liderando as pesquisas com 
larga vantagem, ao passo que 
Anastasiacarrega um fardo muito 
pesado, que é seu amigo e parceiro 
político Aécio Neves (PSDB).

Haja vista que Aécio,prevendo 
dificuldades para se reeleger para 

Senado, optou pela Câmara Fede-
ral, uma vez que para a Câmara, 
muito de seus amigos e as tais 
“pesquisas” que existem por aí, o 
dava eleito com mais de 400 mil 
votos. No entanto, conseguiu se 
eleger, mas, com apenas 106.702 
votos.

Agora, para a reta final, já 
que os institutos de pesquisas 
estão errando demais, vamos 
ficar comas opiniões dos espe-
cialistas do setor. Segundo eles, o 
universo está conspirando a favor 
deZema,que além de significar 
a tão sonhada renovação na 
política brasileira, é um empre-
sário e administrador de sucesso. 
Haja vista que, apesar de seus 
50 e poucos anos, construiu um 
verdadeiro império econômico e 
quer trazer para gestão pública 
todo esse seu know-how.

se o mdB tivesse mantido a
aliança com o Pt, no pleito
majoritário, o resultado
das urnas poderia ser outro
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Atenção ao uso do crédito
Recorrer a linhas de créditos tem sido 

uma das formas encontradas pelos belo-
-horizontinos para aquisição de bens e paga-
mento de despesas, entre outras situações. 
Uma pesquisa realizada pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH) apontou que 30,9% dos moradores da 
capital possuem algum tipo de empréstimo, 
financiamento ou consórcio. Os homens e os 
consumidores das classes A/B são os que mais 
utilizam estes recursos.

Essas linhas de crédito viabilizam a concre-
tização de alguns projetos e sem elas grande 
parte da população não conseguiria adquirir 
bens de alto valor, como a compra do carro, 
do imóvel próprio e até mesmo o pagamento 
do ensino superior. Apesar disso, um com-
promisso financeiro de médio e longo prazo, 
com diversas parcelas exige planejamento 
para garantir que a saúde financeira não seja 
prejudicada.

Contratar um financiamento sem o 
devido planejamento tem impacto direto 
no orçamento e na qualidade de vida dos 
consumidores, podendo se tornar um pesa-
delo.  Por isso, a avaliação dos juros cobrados 
na hora de negociar os serviços são fatores 
importantes e devem ser observados para 
evitar futuros problemas. Porém, uma par-
cela significativa dos consumidores (36,6%) 
não observa o valor dos custos antes de 
contratar o crédito e alguns nem sequer 

pensam sobre isso no momento de adquirir 
o financiamento.

Outro ponto de atenção é em relação às 
parcelas. Uma análise detalhada deve ser 
feita para saber se o valor e a quantidade 
de prestações estarão adequados à renda 
disponível.  As consequências para quem não 
consegue honrar com todos os pagamentos, 
implicam na geração de multas e juros, e até 
a negativação do nome. Ainda de acordo com 
a pesquisa da CDL/BH, 25,9% dos entrevista-
dos já ficaram ou estão inadimplentes por 
causa de um financiamento, empréstimo ou 
consórcio.

Mais algumas formas de crédito, que 
têm sido muito utilizadas, são os cartões 

de loja, os crediários e os carnês. Em Belo 
Horizonte, mais de 40% dos consumi-
dores fazem uso destas modalidades de 
crédito, entre eles 15,5% utilizam sempre 
ou quase sempre, 14,4% às vezes e 12,4% 
raramente. Também é preciso cuidado no 
uso destas formas de pagamento para não 
se endividar. 

O uso do crédito é essencial para fazer 
a economia girar, mas deve ser utilizado 
com responsabilidade. É fundamental que o 
consumidor planeje as suas compras, sempre 
verificando se as parcelas dos financiamentos 
cabem no bolso. Caso ele ultrapasse o orça-
mento, é preciso reorganizar as contas e se 
planejar para “sair do vermelho”.

34% dos brasileiros gastam
com alimentação fora do lar
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O hábito de comer fora de casa tem sido 
uma realidade cada vez mais presente na vida 
de muitos brasileiros. E existem as mais diversas 
opções como lanchonetes, fast food, petiscos, 
bares, padarias, restaurantes, entre outros. A 
falta de tempo e até mesmo a praticidade são 
apontados como fatores que impulsionam o 
setor, apesar do cenário econômico turbulen-
to. De acordo com levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 34% 
dos brasileiros gastam com alimentação fora 
do lar, sendo consumido uma média de 25% 
da sua renda.

Segundo uma pesquisa da Fiesp/Ibope, a 
preferência dos brasileiros é pelos restaurantes 
por quilo (27%), seguido pelas lanchonetes ou 
redes de fast food (19%). O almoço é a refeição 
menos praticada no ambiente doméstico. 53% 
da população disseram que almoçam pelo me-
nos um dia da semana fora de casa. Já o café 
da manhã aparece em segundo lugar com 33%.

locais das refeições fora de casa
restaurante por quilo 27%

lanchonete ou fast food 19%

restaurante à la carte 18%

Padaria 18%

Bares 11%

Ambulantes 6%

Esse tipo de alimentação pode representar 
um grande impacto no orçamento no final do 
mês. Conforme dados da Associação Brasileira 
das Empresas de Benefícios ao Trabalhador 
(ABBT), o valor médio de uma refeição completa 
(prato principal, bebida não alcoólica, sobre-
mesa e café) no Brasil é de R$ 34,14. Isso quer 
dizer que, caso uma pessoa queira comer fora 
todos os dias, o gasto pode chegar aos R$ 751.

Segundo o economista e especialista em fi-
nanças Leandro Martins, o setor de Food Service 

não é muito abalado pelo cenário econômico. 
“As pessoas que já tem essa disposição de 
comer fora podem reduzir a quantidade de 
vezes que fazem essa refeição ou trocar por 
uma opção mais barata. Mas elas nunca deixam 
de consumir. O faturamento desse ramo é 
constante nos últimos anos”.

Martins afirma que há algumas razões 
para as pessoas optarem por comer foram. “A 
principal delas é a falta de tempo de preparar 
os alimentos em casa. Também temos um fato 
interessante na estrutura familiar. Hoje existem 
muitos casais sem filhos, que preferem investir 
na alimentação fora do lar por ser mais prático, 
bem como um momento de lazer”.

O gerente financeiro Carlos Eduardo Ribeiro tem 
o hábito de almoçar fora pelo menos cinco vezes na 
semana. “Como eu e minha esposa trabalhamos, 
não sobra tempo para cozinhar. A gente toma o 
café juntos em casa e o almoço de segunda à sexta 

é no restaurante. Tem um próximo à empresa que 
dá desconto especial para funcionários. Meu prato 
fica em torno de R$ 19, incluindo a bebida”.

Ele relata que as despesas com alimentação 
fora de casa são altas, mas que não há outra alter-
nativa. “Já colocamos na ponta do lápis. Por mês, 
gastamos cerca de R$ 950 do nosso orçamento. 
A gente sabe que com esse valor daria para fazer 
um boa compra e ainda sobrava. Mas o que pesa 
mesmo é a falta de tempo”, finaliza.

você sabia?

O mercado de alimentos e bebidas represen-
ta 10,1% do PIB nacional. A Associação de Bares 
e Restaurantes (Abrasel) estima que a alimen-
tação fora de casa, também conhecida como 
Food Service, abocanhe 2,7% desse montante, 
com movimentação de cerca de R$ 170 bilhões 
na economia por ano.

valor médio de uma refeição completa é de r$ 34,14,
o que pode resultar em grande impacto no orçamento mensal

e então, vice-governador?
Registrando uma votação com menos de 28 mil votos na pre-

tensão de se eleger deputado federal, o vice-governador Antônio 
Andrade (MDB) não tem encontrado, perante os amigos, uma 
resposta plausível para o fraco desempenho nas urnas. Vale registrar 
o velho ditado popular: “a vitória tem mil pais, mas a derrota é órfã“.

Falta estrutura 
Segundo dados de diversas entidades nacionais, metade 

das escolas do ensino fundamental no Brasil não têm biblio-
tecas ou salas avançadas de leitura. É devido  a este fato que 
os mestres se deparam com tantas dificuldades de ministrar 
um ensino de qualidade, dizem os especialistas.

Afilhado x Padrinho
O enfraquecimento político de geraldo Alckmin (PSDB) 

começou por conta da ação nefasta de seu afilhado político, o 
também tucano João doria, que, para se eleger, se aproximou 
do grupo de Bolsonaro (PSL) logo no princípio da campanha. 
A estratégia evidenciou a inclinação do eleitorado paulistano 
ao capitão, deixando o ex-governador na berlinda. “Quem 
tem um afilhado destes, não precisa de inimigo”, opinião do 
consultor político gaudêncio torquato.

e agora Fhc?
Uma indagação permanente dos jornalistas de Brasília 

é em relação ao ex-presidente Fernando henrique cardoso 
(PSDB). Os comunicadores avaliam que, com a derrocada do 
PSDB nacionalmente, a empáfia do Fhc subiu no muro. Sobre 
o PSDB, ouve-se nos corredores do Congresso que os tucanos 
iniciaram o pleito como um jacaré de boca larga e termina o 
período como uma lagartixa. Cruz credo, gente!

em defesa de temer
O consultor político rubens Figueiredo lançou esta: “O 

retorno da Petrobras como a maior empresa do Brasil, na ótica 
do mercado financeiro, é uma prova de que a macropolítica 
econômica do presidente michel temer (MDB) está começando 
a surtir efeito”. Até tu, Figueiredo?

sucessão em montes claros 
Neste final de ano, alguns deputados estaduais irão come-

çar a analisar o cenário político de Montes Claros. Vale ressaltar 
que a sucessão do atual prefeito, humberto souto (PPS), já 
começou a interessar muita gente influente.

sucessão em Fabriciano
No Vale do Aço, o ex-prefeito de Coronel Fabriciano chico 

simões (PT) já ensaia disputar o pleito daqui a 2 anos. Aí, o 
bicho vai pegar, podem apostar!

Polícia na política
As eleições de 2018 elegeram 36 delegados de polícia 

em todo o país para diferentes cargos do legislativo. Foram 2 
senadores, 9 deputados federais e 25 deputados estaduais. 
Da Polícia Federal saíram três delegados para a Câmara dos 
Deputados.
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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

Os empresários de Belo Ho-
rizonte planejam reforçar suas 
equipes para garantir o bom 
atendimento aos clientes no final 
do ano, devido ao aquecimento 
do comércio varejista. De acordo 
com pesquisa da Fecomércio MG, 
cerca de 16,4% dos empresários 
pretendem contratar temporários 
a partir do próximo mês, apostan-
do no crescimento das vendas. O 
volume é praticamente o mesmo 
do ano passado (16,3%) e supe-
rior aos 11,9% apurados em 2016.

Entre as empresas que con-
trataram em 2017 e irão repetir 
o ato neste ano, o total de novos 
postos será ampliado ou mantido 
para quase 90% dos entrevista-
dos, resultado de um ambiente 
econômico mais favorável. “Ob-
servamos a inflação sob controle 
e os juros mais baixos, além de 
uma reação, ainda que lenta, do 

emprego, o que gera uma boa 
perspectiva para o período de 
Natal e Réveillon”, destaca o eco-
nomista da entidade, Guilherme 
Almeida.

Entre outros fatores que irão 
contribuir para a contratação de 
temporários estão a melhora na 
confiança do consumidor nos 
últimos meses, em função de um 
ganho real na renda, e a melhora 
na confiança do empresário, 
dado o desempenho favorável 
nas datas comemorativas ao 
longo de 2018.

As principais demandas para 
o período são por vendedo-
res (61%), operadores de caixa 
(14,6%), assistente de loja (9,8%) 
e estoquistas/repositores (6,1%). 
O segmento de tecidos, vestuário 
e calçados (42,6%), seguido por 
livros, jornais, revistas e papela-
rias (20%) são os que prometem 

mais oportunidades de trabalho 
para essa data. Em oitavo lugar 
na lista, mas com grande re-
presentatividade no volume de 
contratações formais do varejo, 
supermercados, hipermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo devem gerar 5,8% de vagas 
temporárias.

Outro ponto positivo da pes-
quisa é que, em apenas 17,4% 
das empresas, a possibilidade de 
efetivação dos novos funcionários 
é nula. Já para 41,3%, as chances 
são altas ou muito altas. “No 
comércio, a mão de obra precisa 
ter um perfil diferenciado: ser 
comunicativa e se relacionar bem 
com o público. Se o profissional 
tiver esses atributos e alcançar 
um bom nível de vendas no final 
do ano, ele pode conquistar o 
emprego definitivamente a partir 
de janeiro”, completa Almeida.

mercado erótico movimentou
r$ 1 bilhão no ano passado

Minas Gerais é o terceiro estado que mais comprou os produtos

Atualmente, as pessoas estão deixando 
os tabus de lado para aumentar o prazer 
de seus parceiros. Mas, nessa relação não 
é apenas o amado que sai ganhando, 
os comerciantes de produtos eróticos 
também ficam felizes. Segundo dados 
da Associação Brasileira das Empresas do 
Mercado Erótico e Sensual (Abeme), esse 
segmento faturou R$ 1 bilhão em 2017 e 
Minas Gerais é o terceiro estado que mais 
consome esses tipos de produtos (11%), 
ficando atrás apenas de São Paulo (33%) 
e Rio de Janeiro (16%). 

O presidente da Abeme, Edvaldo 
Bertipaglia, afirma que o crescimento nas 
vendas se deve ao lançamento de produtos 
voltados para o público feminino, a trans-
formação pela qual a sociedade passou 
em relação à sexualidade e a busca do 
prazer. “O debate sobre o empoderamento 
sexual e o prazer feminino ajudaram a 
implementar os negócios do setor. Além 
disso, fenômenos de massa como novelas, 
filmes e revistas com informações sobre o 
universo sexual foram fundamentais para 
o mercado erótico no Brasil”.

As mulheres são as que mais conso-
mem produtos eróticos, representando 
70% das compras e, de acordo com a 
pesquisa, elas são influenciadas pelas 
redes sociais aproveitando lançamentos 
e promoções no Instagram, Facebook e 
grupos de WhatsApp. 

Bertipaglia acredita que isso tem a ver 
com artigos para o prazer feminino, tais 
como vibradores clitoriais, acessórios de 
pompoar e cosmética sensual. “Outros 
fatores são a cultura da mulher brasileira de 
cuidadora do relacionamento e as lojas que 
se adequaram a este público, já que elas 
são formadoras de opinião e influenciam as 
amigas a comprarem ou não”.

mudança de vida 
Adriana Ramos começou a trabalhar 

com lingerie para substituir a sua antiga ati-
vidade de confeitaria. Ela conta que teve que 
largar os doces porque estava com dores na 
coluna e aproveitou que conhecia várias 
clientes mulheres e como já estava inserida 
no mercado de noivas, enxergou nas peças 

íntimas uma oportunidade. “Continuo ga-
nhando a mesma quantidade de quando 
fazia confeitaria. Hoje, o meu trabalho é 
agradável e me dá muita satisfação, pois 
converso com mulheres e, como não sei 
fazer nada pela metade, pesquiso bastante 
e tento mexer com a autoestima”. 

A vendedora diz que, diferentemente do 
que a maioria das pessoas pensam, esse 

é um mercado exigente e possui diversas 
vertentes. “Para entrar nesse segmento, 
estudei a história da lingerie, desde a sua 
origem até os tempos atuais, e notei que ela 
não é apenas uma peça de roupa, mas uma 
forma de se sentir mais bonita e feminina. 
Ademais, a lingerie, atualmente, deixou de 
ser algo que fica escondido e é considerada 
como um componente do vestuário”.

Produtos mais consumidos:

1º Lubrificante Anal

2º Bolinhas lubrificantes

3º Gel retardador / prolongador 
     da ejaculação

4º Gel excitante / vibrador líquido

5º Anel peniano (com vibrador)

6º Lingerie sexy

Ainda de acordo com os dados, os con-
sumidores gastaram em suas compras em 
média R$ 210 e diversificaram muito suas 
escolhas, sempre buscando montar um cená-
rio completo, que vai desde lingerie até géis e 
vibradores para uma noite pra lá de especial.

As expectativas estão ainda maiores no 
que diz respeito ao faturamento deste ano. 
“É interessante observarmos que aproxima-
damente 80% da população nunca adquiriu 
um item erótico nas sexshops e isso significa 
que temos muito ainda para avançar em 
consumo no país. Nossa estimativa é de um 
crescimento real próximo de 5%”.
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Comércio de BH prepara
contratação de temporários

cerca de 16,4% dos empresários pretendem contratar
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1ª Bh oktoberfest conquista
 público e cervejeiros

Uma opinião que predo-
minou entre os partici-
pantes e visitantes dos 
três dias da BH Oktober-

fest, realizado de 4 a 6 de outubro 
no Expominas, foi que o evento 
merece ser repetido nos próximos 
anos por sua organização, atendi-
mento, produtos apresentados e 
estrutura. 

Além de tudo isso uma exce-
lente música, proporcionada pelas 
22 bandas cover mineiras, que se 
alternaram entre os dois palcos 
montados nos pavilhões, fizeram o 
público cantar e dançar, enquanto 
degustavam os mais de 300 rótulos 
das 47 cervejarias artesanais do 
estado que participaram.

“A BH Oktoberfest representou 
não apenas uma festa cervejeira, 
mas um encontro de famílias e 
amigos que conversaram, dança-
ram e se divertiram num espaço, 
com estrutura completa que é 
o Expominas. Contamos com a 
presença de representantes de 
consulados da Bélgica, Alemanha e 
República Tcheca, o que demonstra 
a importância do evento e a força 
que ele ganha para as próximas 
edições”, garante Márcia Ribeiro, 
diretora comercial e de marketing 
do Expominas.

Ela acrescenta que o objetivo é 
tornar a BH Oktoberfest uma festa 
anual e alemã de Minas Gerais, 
sempre com a proposta de fortale-
cer o setor de cervejas artesanais 
do estado e proporcionar ao pú-
blico um excelente entretenimento.

Para os cervejeiros, o evento foi 
a oportunidade de divulgar de suas 
marcas. Algumas ainda pouco co-
nhecidas pelo público consumidor 
por estarem há pouco tempo no 
mercado. É o caso da Cervejaria 
Kalt Bier, de Sabará. O proprietário 
Aluísio Fernandes disse que foi tudo 
bem pensado. “Nossas atividades 
começaram há 6 meses e foi um 
ótimo canal de divulgação, deu 
uma boa visibilidade para os fre-
quentadores e abriu as portas para 
novos negócios e oportunidades”.

Samuel Fabel, representante 
comercial da Cervejaria Sanato-

rium, de Nova Lima, 
t a m b é m  fez  b o n s 
contatos durante a 
BH Oktoberfest. “Foi 
bem interessante, em 
um dado momento 
chegamos a ficar sem 
uma de nossas cerve-
jas porque a procura 
foi grande. Participa-
mos de vários eventos 
e gostamos da organi-
zação. Tem tudo para 
ser um evento anual. Acredito que 
na próxima edição a demanda seja 
ainda maior e, por isso, devemos 
ter algumas novidades”, afirmou.

Opinião semelhante tem Már-
cia Lúcia Iasbeck Brasil, da Cerve-
jaria Velho Brasa, de Contagem. 
Para ela, como primeira edição, 
os organizadores entregaram um 
evento muito bom, com espaço 
físico e infraestrutura. “No próximo 
poderemos nos programar melhor, 
teremos mais coisas da festa ale-
mã. Para nós a venda nem conta 
tanto, valeu a divulgação da nossa 
marca”, garantiu a empresária 
que durante os três dias vendeu 
400 litros de cerveja junto com o 
marido e também cervejeiro Edu-
ardo Brasil.

Muitos representantes da gas-
tronomia mineira precisaram reno-
var estoques durante a festa para 
atender a demanda de público. 
Foi o caso do Empório Ábbas, de 
comida árabe, no bairro Lourdes. 
De acordo com o proprietário 
Mohamad Ábbas, as maiores saídas 
foram o quibe e a esfirra. “Devemos 
ter vendido uns 450 quibes, umas 
200 esfirras e uns 800 mini quibes, 
que saíam em porções, nos três 
dias” contou o comerciante.

Vicente Ramos, proprietário da 
Duke’N’Duke, gostou de participar 
do evento, em especial na sexta 
e sábado, quando o movimento 
foi maior”. Acho que festas assim 
devem ser sempre num final de 
semana por causa do público. 
Mas valeu a pena com destaque 
para a organização e atendimento 
aos participantes, cervejeiros e 
restaurantes”.

E se os petiscos harmonizaram 
bem com as excelentes cervejas 
artesanais, os doces não fica-
ram para trás. Uma combinação 
perfeita com a festa foram os 
brownies da Take a Brownie com a 
cerveja com coco da Velho Brasa. 
O proprietário Raphael de Mace-
do Batista se surpreendeu com a 
procura. “Renovamos o estoque 
pelo menos três vezes. Do primeiro 
para o segundo dia nós dobramos 
a venda e do segundo para o 
terceiro, triplicamos. Tivemos um 
bom retorno de parcerias e fortale-
cemos a marca. Vendemos quase 
dois mil produtos, pelo menos 
1.200 brownies”.

Se para os participantes o 
evento foi marcante, para o pú-
blico também. Ana Flávia Vieira, 
professora de Educação Física, 
apesar de não ser uma consu-
midora frequente de cervejas, 
provou algumas marcas e elogiou 
a produção mineira. “Gostei do 
evento, da seleção de bandas e 
das opções de comida e cerveja, 
principalmente as de sabores 
diferentes, como as de cocada, 
rapadura, goiabada cascão e a de 
limão capeta também”.

O coordenador pedagógico 
Marcelo Rocha foi ao evento pela 
cerveja e pelo rock, em especial o 
show do U2 Cover. “Achei as bandas 
muito bem escolhidas e diversifica-
da, as opções de cervejas também 
estavam ótimas”.

Após o sucesso da festa, todos 
são unânimes: acham que o BH 
Oktoberfest deve entrar para o 
calendário anual de eventos do 
Expominas.
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crise no PsdB - O segundo turno em Minas e no Brasil não vai ser muito 
tranquilo para o PSDB. Em São Paulo, o presidente nacional da legenda e 
candidato derrotado no primeiro turno, Geraldo Alckmin admitiu que foi 
traído por João Doria, político feito e arranjado pelo próprio ex-governador 
que chegou a ganhar no primeiro turno a eleição para prefeito na capital 
paulista, contra o, hoje, candidato do PT à presidência Fernando Haddad. 
Comandado por Doria, o PSDB paulistano já expulsou o ex-governador 
Alberto Goldman, que anunciou voto em outro candidato no pleito para 
governador. Em Minas, um dos correligionários mais próximos de Anastasia, 
o ex-deputado Dinis Pinheiro (SD), depois de sofrer uma derrota para o 
Senado, se diz magoado e já anuncia apoio a Romeu Zema (Novo) no 
segundo turno. Dinis se sentiu abandonado por Anastasia, pois ele deixou 
de ser candidato a governador e divulgou seu apoio ao senador, integrando 
sua chapa como candidato ao Senado. No entanto, Anastasia só pediu voto 
para Rodrigo Pacheco (DEM). O jornalista Carlos Viana (PHS), que foi eleito 
para a Casa, também reclama sobre o tucano, mesmo sem ter integrado 
a chapa oficial, que recebeu pouca atenção do candidato do PSDB. No 
momento de somar, Anastasia sofre dois reveses.

Já romeu ZemA, o grande vitorioso do primeiro turno em Minas, 
começou a sentir o efeito de falar sobre política, o que ele não deve estar 
acostumado. Ao afirmar que aceitaria o apoio de Fernando Pimentel (PT), 
desagradou prefeitos, vereadores e deputados que o apoiaram. Ele está 
tentando consertar o que disse, mas o estrago já foi feito. Aliás, se for eleito 
governador, Zema vai sentir a diferença em ser empresário e ser governador. 
Um empresário manda demitir se a despesa de sua empresa aumenta 
muito e o lucro diminui. No Estado é diferente, você não pode demitir e o 
aumento de salário cresce a cada mês, com a incorporação de vantagens de 
funcionários. Ele, que é dono de uma rede de postos de gasolina, sabe que 
em muitas cidades do interior quem paga a gasolina da Polícia Militar são 
as prefeituras. Também vai ver a diferença de administrar suas empresas, 
onde manda comprar o café ou o papel higiênico mais barato, enquanto 
no Estado tem que haver uma licitação e, de acordo com o resultado, o 
assunto vai parar na justiça e o papel vai faltar na repartição, o mesmo 
acontece com os insumos para os hospitais e postos de saúde. Não pode, 
como governador, comprar para o Estado nem um litro de gasolina de seus 
postos, mesmo que estes estejam com preço mais baixo, porque vai sofrer 
processo do Ministério Público. A campanha do segundo turno que começou, 
oficialmente, na semana passada vai ser ferrenha.

mAis PAlAnQues - E o candidato Jair Bolsonaro (PSL) terá mais 
palanque nos estados que Fernando Haddad (PT). Pouca coisa deve mudar 
no Nordeste, amplamente favorável ao candidato de Lula. Já nos outros 
estados do Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte, vai ser difícil transformar 
o panorama.

no fundo é tudo a mesma coisa. O prefeito Alexandre Kalil (PHS) 
assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, anunciando mudança de 
comportamento e que ninguém seria nomeado por força de pressão 
política. Ao demitir seu vice-prefeito do cargo de secretário de Governo, 
mandou embora 100 funcionários indicados por Paulo Lamac. Só 
Lamac havia nomeado 100 apadrinhados. Imagine o próprio prefeito!

Foi só o Bolsonaro ganhar no primeiro turno para a bolsa crescer 
4% e atingir um volume recorde de negócios na base de R$ 28 bilhões. 
O dólar despencou, sofrendo uma desvalorização de 2%.

com a eleição do primeiro turno, alguns partidos não conse-
guiram passar na cláusula de barreira e dos 35 partidos, 14 não 
atingiram o desempenho mínimo e perdem com isso o tempo de TV 
e o fundo partidário. 

os mais importantes executivos do Brasil, hoje pertencentes a 
grandes empresas multinacionais, já estão comprometidos com a 
equipe de Bolsonaro (PSL). São nomes para as empresas estatais e 
cargos na equipe econômica. 

Atenção candidatos a presidente e mesmo a governador em 
Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Existem 17 milhões de eleitores a 
serem conquistados para o segundo turno. Basta ter um bom discurso.

domingo, dia 14

José Lino Souza Barros - Rádio Itatiaia 
Luiz Otávio Ziza Valadares
Empresário Stefan Saleg
Antônio Carlos (da dupla Antônio Carlos e Renato)

segunda-feira, 15

José Tereza de Melo 
Fernando José Silveira
Margarethe Lúcia Meireles

terça-feira, 16

Ex-vereador Totó Teixeira 
Sra. Mônica Couto - esposa de Lomelino Couto
Darcy Santiago

Quarta-feira, 17

Denise Guerra
Tiago Reis - Rádio Itatiaia 
Deputado Lafaiete Andrada
Mariana Alves de Araújo - Edição do Brasil

Quinta-feira, 18

Geraldo Pereira Sobrinho 
José Nunes dos Santos - Contagem
Deputado Sávio Souza Cruz
Fabrício Calazans - Rádio Itatiaia 
Wellington Campos - Rádio Itatiaia
Suzani Lucas Diniz Ferreira - esposa de Altamir Ferreira

sexta-feira, 19

Ex-deputado Paulo Romano 
Márcio Canguçu - ex-prefeito de Joaíma
Hélio Machado
Pedrinho Friche

sábado, 20

Radialista Zilma Brandão 
Walter Tosta

ABAv

na Feira de turismo da Abav, em são Paulo, lea Zacheu, secretário de cultura 
e turismo do maranhão, diego galdino e valdez maranhão. o secretário 
prometeu levar a Feijoada do maranhão para são luís, em junho de 2019
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leíse costa

ministério atesta eficiência
em Praça ceu de Juiz de Fora

com mais de 5,8 mi de processos em andamento, 
faltam juízes em minas, avalia presidente do tJmg

Em junho, o desembargador Nelson Mis-
sias de Morais (foto) tomou posse como 
presidente do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG) para gestão até 2020. O edição do 
Brasil conversou com o magistrado sobre a atual 
situação do tribunal mineiro, seus principais pro-
blemas, a falta de juízes para todas as comarcas 
e o andamento da meta de digitalizar 100% dos 
processos no estado.

Quais são as três principais ban-
deiras da sua gestão?

Valorização dos magistrados e servidores em 
termos remuneratórios, melhorias das condições de 
trabalho e uma prestação jurisdicional mais célere.

Quais os principais problemas de-
tectados no início da sua gestão?

Alguns são de longa data, falta de estrutura 
e de um bom orçamento para investirmos. 
Assumimos o caixa numa situação muito de-
licada, mas a falta de estrutura só se supera 
com planejamento e gestão compartilhada. 
Desde o início, fiz mais de 15 viagens ao interior, 
exatamente para ouvir os magistrados nas suas 
reais necessidades para que possamos acertar. 
Lamentavelmente, em algumas comarcas a situ-
ação física é de penúria. Sem falar da dificuldade 
em termos de pessoal e a falta de juiz no estado. 

A quantidade de juízes atuais em 
minas atende à demanda das 
comarcas?

Não. Por isso, estamos com concurso público 
para juízes em andamento, com 120 vagas aber-

tas, mas, geralmente, não passa esse volume 
todo. Para atender a todas as comarcas precisa-
ríamos em torno de 150 magistrados, mas o TJ 
não tem orçamento e finanças para contratá-los.

Qual o tamanho do poder judici-
ário em minas gerais? 

Nós temos 930 juízes de primeiro grau e 130 
desembargadores. É o segundo maior Tribunal 
de Justiça do país e, certamente, um dos maio-
res do mundo. No próximo ano administraremos 
um orçamento de mais de R$ 7 bilhões.

há quantos processos parados 
no estado? e quais suas medidas 
para agilizar essa situação?

Temos, em andamento, mais de 5,8 milhões 
processos. Nós vamos reimplantar um projeto, que 
foi extinto na semana que antecedeu a minha posse, 
o Julgar, exatamente para colaborar com os juízes 
das comarcas onde há um acervo que precisa de 
ajuda para proferir as sentenças. Esse novo plano 
será anunciado no próximo mês e terá característi-
cas diferentes, além de não vir com o mesmo nome 
e ser concebido de forma mais ampla.

Atualmente, como se encontra a 
digitalização dos processos em 
minas? 

Uma das vertentes para melhorar a justiça 
mineira é a plena implantação do processo ju-
dicial eletrônico, o que, obviamente, passa pela 
digitalização de todos os processos. No Brasil, 4 
a cada 5 processos já entram por meio virtual 
de todos os tribunais e tipos de justiça. Esse 
percentual cresce muito, principalmente, por 
causa da Justiça do Trabalho, que já está quase 
100% informatizada. Em setembro, do total de 
processos que deram entrada na área cível, 44% 
foram por meio virtual, computando-se também 
os da área criminal (que ainda não estão em 
processo eletrônico), esse percentual cai para 
27%. A nossa meta é que até junho do próximo 
ano haja plena digitalização e implantação do 
processo judicial eletrônico em Minas. Com isso, 
estaremos implementando nosso paradigma de 
eliminação de papéis, que, aliás, já eliminamos 
em vários setores. Hoje, as nossas prestações 
de contas, que iam para o Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais em várias carretas 
carregadas, são enviadas pelo computador num 
processo chamado Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI) e isso elimina uma quantidade 
significativa de papel.

em julho, a Assembleia legislati-
va de minas gerais (Almg) apro-
vou o Pl 5.011/18, que autoriza 
o executivo a pagar precatórios 
no valor de, no máximo, r$ 2 bi-
lhões. como está essa situação?

Nós conseguimos negociar com o governo 
esse recurso do próprio orçamento do Estado, 
que vive em dificuldades, mas que já vem assim 
há um tempo em razão do déficit anual no caixa 
do governo. Essa inversão de situação só poderá 
ocorrer quando houver alteração da Lei Kandir 
(que desonera do ICMS os produtos e serviços 
exportados) e tira bilhões de reais todo ano dos 
cofres de Minas Gerais. Portanto, uma situação 
difícil de lidar, porque os precatórios são regidos 
de uma forma muito rígida, mas conseguimos 
negociá-los com o governo do Estado e ele, até 
aqui, tem cumprido a sua parte. 

o orçamento do tJ, em 2019, era 
de r$ 7 bi. há expectativa de 
aplicar todo esse valor?

Depende de onde se investirá, porque 
estamos incluindo também a parte de investi-
mentos de obras, custeio e pessoal.  As obras, 
geralmente, demoram e se pagam parcelada-
mente, na medida em que vão sendo concluídas 
determinadas etapas. Mas acredito que grande 
parte da disponibilidade orçamentária serão 
gastas, porque estamos com um projeto ousado 
de construir 30 fóruns no prazo de 24 meses 
da nossa gestão. O TJ-MG foi o primeiro do país 
a implantar o Pacto pela Integridade Anticor-
rupção e, com ele, chegaremos ao compliance 
(conjunto de disciplinas para fazer cumprir as 
normas estabelecidas), quando acabarmos de 
instalar nossa controladoria.
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Pelo segundo ano consecuti-
vo, o Centro de Artes e Esportes 
Unificados Coronel Adelmir Ro-
mualdo de Oliveira (Praça CEU) se 
destacou no diagnóstico realizado 
pela Secretaria de Difusão e Infra-
estrutura Cultural, do Ministério 
da Cultura (MinC). Os 148 CEUs 
inaugurados no país foram sub-
metidos à análise, por meio de um 
questionário on-line, que avaliou 
dois aspectos: diagnóstico de 
gestão e riscos. Entre os 131 equi-
pamentos que responderam em 
tempo hábil, 20,45%, incluindo 
a unidade local, obtiveram alta 
pontuação na gestão. 

Outros 27,27% foram consi-
derados com baixa pontuação e 
52,27% alcançaram pontuação 
média. Com relação à possibilida-
de de descontinuidade das ações, 
o equipamento de Juiz de Fora 
está entre os 37,9% classificados 
com baixo risco. O MinC informa 
que o objetivo da pesquisa, rea-
lizada anualmente, é conhecer o 
funcionamento e a gestão dos 
equipamentos, além de identifi-
car boas práticas, dificuldades e 
desafios.

De acordo com a Secretaria de 
Difusão e Infraestrutura Cultural, 
“com base nos diagnósticos, é pos-
sível observar que o equipamento 
(de Juiz de Fora) obteve resultados 
altos e apresentou algumas ino-
vações em seu funcionamento. 
Logo, é importante a constante 
manutenção e o aperfeiçoamento 
das práticas e atividades na Praça 
CEU, para garantir a continuidade 
desse patamar.”

Já o coordenador-geral da 
unidade, André Noronha, obser-
va que o bom desempenho na 
pesquisa de 2017 são similares 
ao diagnóstico anterior, o que de-
monstra estabilidade. “Em 2016, 
o CEU foi classificado entre os dez 
melhores do país e recebeu uma 
consultora da Unesco, Hingridy 
Fassarella. Após acompanhar “in 
loco” a rotina da Praça, ela exal-
tou o bom funcionamento dos 
serviços, a eficiência da gestão 
e a satisfação das pessoas que 
utilizam o equipamento urbano”.

André explica que a gestão 
é avaliada a partir de quesitos 
como planejamento e agenda de 
atividades; espaço físico; grupo 
gestor; intersetorialidade; relação 
com a comunidade; gestão de 
pessoas; gestão orçamentária e 
financeira, entre outros.

o equipamento

A implantação do CEU/Zona 
Norte é fruto da parceria entre 
o Governo Federal e a Prefeitura 
de Juiz de Fora, responsável pela 
manutenção do espaço, onde, 
semanalmente, circulam cerca 
de mais de quatro mil pessoas. 
A gestão é compartilhada pela 
Funalfa e pela Organização Social 
Associação Cultural Arte e Vida 
(Acav).

A unidade mantém 13 ofici-
nas, com 1.268 vagas distribuídas 
em 58 turmas. A estrutura conta 
com quadra coberta, academia 
ao ar livre, quadra de areia, pista 
para caminhada, bicicletário, pis-
ta de skate, biblioteca, infocentro, 
salas multiuso e cineteatro, entre 
outras instalações, ocupando um 
espaço total de sete mil metros 
quadrados.
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vem aí a semana das
crianças no sesc Palladium

centro cultural preparou uma programação especial para os pequenos, de 12 a 21/10

E m outubro, a criançada 
vai ter motivos de sobra 
para ir ao Sesc Palladium 
(av. Augusto de Lima, 

420, Centro). Uma programação 
com cinema, oficinas, brincadei-
ras e música foi preparada para 
deixar o mês delas ainda mais 
especial! O destaque fica por 
conta da Semana das Crianças, de 
12 a 21 de outubro, com atividades 
para a garotada de 5 a 10 anos.

Neste período, o Cine Sesc 
Palladium vai exibir longas e 
curtas, nacionais e internacio-
nais, direcionados ao público 
infantil. A entrada é gratuita e 
os ingressos devem ser retirados 
30 minutos antes de cada sessão. 

No dia 13,  a Cia. Pé de Mo-
leque sobe ao palco do Grande 
Teatro do Sesc Palladium (rua Rio 
de Janeiro, 1046, Centro) para 
o lançamento do DVD Minhas 
primeiras canções. Em 2016, o 
grupo teatral, em um trabalho de 
pesquisa de repertório, deparou-
-se com o LP Canções para crian-
ças de 6 a 60!, gravado em 1969 
pelo Trio Irakitan, trabalho que 
apresenta canções tradicionais 
da cultura infantil brasileira em 
arranjos primorosos, do grupo 
potiguar. A apresentação será às 
16h e os ingressos custam R$ 20 
(inteira), R$ 10 (meia-entrada) e 
R$ 8 (trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo).

Já no dia 14, a Orques-
tra Ouro Preto apresenta O 
Pequeno Príncipe, dentro da 
programação da Série Do-
mingos Clássicos. A obra do 
escritor francês Antoine de 
Saint-Exupéry serve como fonte 
de inspiração para o novo es-
petáculo, escrito pelo Maestro 
Rodrigo Toffolo. Com música 
original  de Tim Rescala, o 
show explora a linguagem do 
Teatro de Bonecos, contando a 
história do personagem imor-
talizado na literatura mundial, 
criando um universo único. A 
apresentação será no Grande 
Teatro do Sesc Palladium, às 

11h, e os ingressos custam 
R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-
-entrada) e R$ 8 (comerciário).

De 16 a 20 de outubro, 
o Foyer Augusto de Lima do 
Sesc Palladium vai mergulhar 
no universo dos super-heróis, 
com vivências únicas de po-
deres inigualáveis. As ativi-
dades são gratuitas e fazem 
parte do programa educativo 
do centro cultural.  Podem 
participar crianças de 5 a 10 
anos, acompanhadas de seus 
responsáveis. São 15 vagas por 
oficina e as inscrições são por 
ordem de chegada. O espaço 
está sujeito a lotação.

‘As aventuras de vickie’ será exibido na semana das crianças
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Para atender a todas as
comarcas precisaríamos em
torno de 150 magistrados,
mas o tJ não tem
orçamento e finanças
para contratá-los

A nossa meta é
que até junho do

próximo ano haja
plena digitalização

e implantação do
processo judicial

eletrônico em minas
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da redação

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Esquerda e direita, mais uma vez, disputam o 
segundo turno rumo à presidência do país. Com 
o fim das apurações dos votos no domingo, 7, foi 
possível ver que o Brasil ainda mantém a histórica 
divisão política. Jair Bolsonaro (PSL) venceu em 
16 estados e no Distrito Federal. Já Fernando 
Haddad (PT) ganhou em nove, sendo oito no 
Nordeste e o Pará. Na região, o petista só não 
ganhou no Ceará, onde Ciro Gomes (PDT) levou 
41% dos votos. Por lá, Bolsonaro ficou em terceiro 
lugar, quando havia 99,27% das urnas apuradas, 
com 21,83% dos votos válidos.

No entanto, antes das apurações de voto do 
Nordeste, tudo indicava que o candidato do PSL 
levaria a disputa no primeiro turno. Quando a 
contagem da região foi feita, sua pontuação 
caiu e, apesar dele ter ficado em primeiro lugar 
com 46% dos votos válidos, formou-se o segundo 
turno, com petista marcando 29%.

Desenhado o cenário, as redes sociais ficaram 
repletas de ataques aos nordestinos. “O Nordeste 
deveria ser cortado do mapa, para o comunismo 
ficar lá”, dizia uma publicação. Para o professor 
de história Valter Pereira, isso tem um nome: xe-
nofobia. “A aversão, medo ou incômodo daquilo 
que é diferente, seja de cultura, religião ou raça 
e que, geralmente, está associada a fatores não 
muito lógicos”, afirma.

Pereira recorda que as ofensas também 
aconteceram em 2014, quando Dilma Rousseff 
(PT) foi reeleita. “Por causa da diversidade e 
tamanho do território brasileiro, as regiões têm 
características muito específicas do ponto de vista 
cultural, econômico e social. E é histórico que os 
estados votem de maneira divergente”.

não é de hoje
O historiador lembra que grande parte das re-

beliões que ocorreram no país foram nos extremos 
geográficos. “No período colonial, as forças políti-
cas do Nordeste eram bastante distintas das do Sul 
e o poder político ficava concentrado no Sudeste. 
Com o passar dos anos e o desenvolvimento in-
dustrial, acabou ocorrendo uma consolidação no 
Sudeste, especificamente em Minas e São Paulo”.

De acordo com ele, nesse ponto da his-
tória, o Nordeste acaba ficando para trás. “A 
região fica centrada na área rural, enquanto 
o Sudeste desenvolve a urbana. O interesse 
do homem urbano é completamente distinto 
do que vive no campo. Deste modo, o que é 
bom para um, não é para outro e acabam 
originando conflitos políticos”.

Para o professor, a xenofobia só poderia 
ser combatida com informação e educação. 
“As pessoas precisam conhecer a realidade do 
outro. Infelizmente, a gente vem alimentando 
essa cultura de divisão social há alguns anos, 
mas, a verdade é que isso acontece em todo 
o mundo”.

Pereira diz que as pessoas julgam o voto 
do outro a partir do seu viés. “Seu conhe-
cimento e experiência acabam sendo o fio 
condutor do julgamento. Criminalizar os 
agressores também pode ser uma saída. 
Acaba se dissipando o pensamento de que a 
pessoa pode ser preconceituosa porque não 
sofrerá por isso”.

o que diz a lei
O advogado criminalista e mestre em direito 

penal Fernando Tadeu Marques explica que a 
xenofobia é crime no Brasil. “Está prevista no 
artigo 140 do Código Penal: ‘Injuriar alguém, 
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro’. Quando 
uma pessoa ofende outra por sua região, cultura, 
religião ou origem, a pena é de um a 3 anos de 
prisão”.

Segundo ele, além de ser considerada um 
tipo de preconceito, a xenofobia está tipificada 
na legislação e Constituição Federal. “O artigo 
5° não só repudia como diz que é um crime 
inafiançável e imprescritível”.

Marques conta ainda que a lei 7.716 corro-
bora com o Código Penal. “O legislador não só 
se preocupou com a lei como mandou que se 
tornasse crime. Ela tem como objetivo combater 
o preconceito e é aplicada em casos no qual 
a vítima de xenofobia é impedida de realizar 
alguma ação, simplesmente por ser de outra 
cultura. Por exemplo, um venezuelano vai a 
uma loja e é proibido de entrar só por ser de 
outro país”, finaliza.

XenoFoBiA: o medo do diFerente
Após as eleições, nordestinos sofreram ataques nas redes sociais
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oms reconhece vício em 
videogames como doença

“O videogame pode viciar da 
mesma forma que a cocaína”, 
aponta a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) em uma atualização 
da Classificação Internacional de 
Doenças (CID-11). A partir deste 
ano, o uso excessivo dos jogos 
eletrônicos passa a ser considerado 
uma doença de nome “distúrbio 
em games”.

Segundo a psicóloga Livia 
Marques, quando discorremos 
sobre a mente, falamos de com-
portamento e pensamentos disfun-
cionais. “Aquilo que não funciona 
de maneira positiva para que a 
pessoa tenha qualidade de vida. 
Na verdade, isso traz perdas signi-
ficativas no dia a dia”. 

Ela acrescenta que, geralmente, 
a pessoa passa a se isolar e não quer 
socializar com outros indivíduos. 
“Além disso, a agressividade pode 

se tornar maior e algumas deixam 
até de comer, porque acreditam 
que o jogo é mais importante que 
qualquer coisa”.

Perigo na infância

Não é novidade que as crianças 
estão, cada vez mais, viciadas em 
jogos e outras tecnologias como 
celulares, tablets, etc. Neste caso, a 
psicóloga aponta que é essencial a 
observação dos pais. “A tecnologia 

existe, não tem como a gente deixar 
as crianças a par disso. Mas é funda-
mental que os responsáveis avaliem 
a relação crianças versus jogos”.

Ela acrescenta que o exemplo 
dos mais velhos é a principal arma 
contra o abuso. “A gente costuma 
presenciar, principalmente na hora 
das refeições, que o pai está no ce-
lular, a mãe no notebook e o filho 
na TV. Os adultos são espelho e a 
criança aprende o que vê”.

desenvolvimento

O pediatra e neurologista infan-
til Clay Brites explica como o abuso 
de videogame e outras tecnologias 
podem atrapalhar no desenvolvi-
mento infantil. “O primeiro ponto é 
a socialização. A infância é a fase da 
vida em que se adquire habilidade, 
linguagem e comunicação social. A 
criança focada nos recursos tecno-
lógicos acaba por atrapalhar sua 
linguagem social”.

Brites informa que ela apresenta 
dificuldade em seguir regras e tam-
bém em manter a rotina. “Nessa 
fase, a prioridade deveria ser estudar, 
brincar de forma lúdica, motora e 
conviver com outras crianças, mas a 
tecnologia restringe isso”.

O pediatra afirma que a cog-
nição também é influenciada. 
“Crianças que jogam ou ficam 
muito tempo vendo vídeo em celu-
lares e tablets têm maior probabili-
dade de desenvolver problemas de 

atenção e concentração, além de 
ter dificuldades comportamentais 
que levam a alterações de humor”.

Por fim, o sedentarismo tam-
bém passa a ser um vilão. “Como ela 
fica bastante tempo na mesma posi-
ção, não exercita e aumenta o risco 
de obesidade, além de diminuir a 
capacidade física e motora, trazendo 
outras consequências para a saúde”.

game over

Brites aponta que a criança dá 
sinais de que a tecnologia está fa-
zendo mal. “Ela para de ter interes-

se por atividades que fazia antes, o 
rendimento escolar diminui e fica 
irritada quando é privada do uso 
do aparelho”.

O especialista acrescenta que 
já há contraindicações da Socie-
dade Brasileira de Pediatria (SBP) 
acerca do uso. “A SBP indica que os 
pais restrinjam de forma absoluta 
o acesso de crianças abaixo de 2 
anos. Isso inclui jogos, vídeos e 
redes sociais. De 2 a 5 anos, a to-
lerância é de 40 minutos por dia. A 
partir dos 5 anos, já pode ser dada 
mais liberdade, mas com controle e 
a presença de um adulto”.

5 passos para o videogame não se tornar um vilão

Convide os amigos para brincar, por mais que o jogo
esteja presente, o contato com outro ser humano

ajuda na capacidade de desenvolver laços

Defina horários para o uso. Nada de deixar a criança
uma tarde toda ou um final de semana inteiro jogando

Estimule a atividade social entre os familiares, 
saia de casa, brinque ao ar livre, etc

Os pais e responsáveis devem ser mais 
presentes no dia a dia dos filhos

Busquem jogos e brinquedos que tenham fundamentos
úteis e que estimulem a criança. Já existem

jogos voltados a melhorar habilidades infantis

Abuso do jogo pode trazer consequências ao desenvolvimento da criança
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morte súbita em jovens
A morte súbita em pessoas jovens, saudáveis e 

praticantes de atividades físicas, ou mesmo em atle-
tas, deve ser levada a sério e analisada de maneira 
crítica com embasamento em todas as evidências 
disponíveis, pois tem um impacto profundo na socie-
dade e no meio médico. Cerca de 50% das paradas 
cardíacas ocorrem em indivíduos que desconhecem 
a doença cardíaca subjacente.

Em relação as principais causas, existem dois 
grupos distintos: pessoas com idade inferior aos 30 
anos e o segundo composto por pessoas acima desta 
idade. Na primeira parcela predominam as doenças 
genéticas como as miocardiopatias e canalopatias. 
Em ordem decrescente de frequência, estão as mio-
cardiopatias hipertróficas e todas as suas variantes; as 
anormalidades congênitas das artérias coronárias; e a 
ruptura da aorta ocasionada pela síndrome de Marfan 
ou Aracnodactilia.

Entre as causas menos comuns está o abuso de 
substâncias que podem levar a arritmias malignas 
como alguns medicamentos ou drogas ilícitas (cocaí-
na, maconha, ecstasy, crack, suplementos nutricionais 
com excesso de cafeína, remédios para emagrecer que 
possuem em sua fórmula anfetaminas, hormônios, 
diuréticos e outros).

A displasia arritmogênica do ventrículo direito, 
o espasmo arterial coronariano, e até mesmo, o 
prolapso de válvula mitral, também são causas raras 
de morte súbita. 

Já em pessoas com idade superior, a principal causa 
de morte súbita é a doença arterial coronária. Em ho-
mens assintomáticos com idades entre 30 e 55 anos, é 
possível identificar um aumento na da doença arterial 
coronariana. Nestes casos, a realização de um teste 
ergométrico pode auxiliar no diagnóstico. Já exames 
mais complexos, como por exemplo, a ecocardiografia, 
são indicados para pacientes com suspeita de alguma 
patologia, que torna a atividade física, um risco.

Lembro que a identificação de sintomas e a observa-
ção de fatores de risco podem evitar a morte súbita. Os 
sintomas são as palpitações, a dor torácica causada pelo 
exercício físico e a síncope (desmaios induzidos pelo 
esforço físico) e os principais fatores de risco podem ser 
as alterações eletrocardiográficas sugestivas de doenças 
– a insuficiência cardíaca com o comprometimento da 
função ventricular; a doença arterial coronariana; a 
hipercolesterolemia familiar (HF); o histórico familiar de 
morte súbita; e histórico clínico de síndrome de Marfan.

Portanto, aconselhar o afastamento de atividades 
esportivas a um paciente com propensão a morte súbi-
ta, não o afastará do risco inerente aos esforços físicos 
diários. Atualmente foi descoberto que desfibriladores 
implantáveis podem ser a arma mais eficaz para a 
prevenção primária e secundária de morte súbita 
em pacientes de alto risco. Isso porque a fibrilação 
ou a taquicardia ventricular são algumas das causas 
de morte súbita em pacientes com miocardiopatia 
hipertrófica ou aterosclerose coronariana grave.

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO  
CINEMARK MANIA NAS BILHETERIAS 
E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. SUJEITO À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 
PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

SOMENTE NOS CINEMAS

GANHE UM MEMOBOARD DO 
FILME TUDO POR UM POP STAR 
NA COMPRA DE UM INGRESSO 

COM O SEU CARTÃO 
CINEMARK MANIA.
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da redação

Com o início do mês de outubro, 
começa também o planejamento 
para novos gastos com datas co-
memorativas e presentes: Dia das 
Crianças, amigo secreto, férias, 
Natal e Ano Novo. Contudo, especia-
listas indicam que é preciso conter 
a empolgação e fazer um planeja-
mento financeiro para esse período.

A recomendação vale principal-
mente para aqueles que estão en-
dividados ou inadimplentes – 62,9 
milhões de brasileiros, ou seja, 41% 
da população adulta brasileira, 
segundo dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), em parceria com o Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC).

“O nome limpo é o nosso maior 
patrimônio. Nos dá a possibilidade 
de crescer e ter qualidade em 

nossas vidas”, defende Cleverson 
Luiz Pereira, professor de Cenários 
Econômicos do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

O especialista afirma que é 
preciso fazer um levantamento 
das despesas e receitas que serão 
efetivadas até o final de ano antes 
de pensar em gastos extras. Após 
a comparação desses dois parâ-
metros, é possível avaliar se há a 
possibilidade de comprar presentes 
ou pagar férias para a família.

Para aqueles que estão endivi-
dados, Pereira defende que a renda 
extra, como o 13º salário e a participa-
ção em lucros de empresa, seja rever-
tida para o pagamento de contas em 
atraso. “Nesse período, os credores 
estão receptíveis e fazem propostas 
atrativas para a solução do vencido. 

Assim é possível reduzir juros de multa 
e de mora que dificultam a quitação 
de dívidas”, orienta o professor.

compras e gastos
Se for possível realizar gastos ex-

tras, o professor indica a pesquisa na 
internet e junto a amigos para encon-
trar os menores preços e promoções, 
além de planejar-se para comprar 
com antecedência e evitar as altas 
de preços que antecedem os feriados.

“Lembre-se que o valor do 
presente reside na intenção de 
agradar alguém, não no preço 
monetário”, defende. O professor 
recomenda comprar à vista, e, 
se for preciso, optar pelo número 
menor de parcelas, com baixa ou 
nenhuma taxa de juros.

A morte é certa. A causa 
e o momento, capazes 
também de ensejar dis-

cussões, é outro tema. A aposenta-
doria para o policial, com exceções 
por variados motivos, é também 
uma certeza. Quando, além do 
tempo de contribuição, depende 
do próprio policial e, não poucas 
vezes, do humor do legislador.

Mas, para uns tantos, essas 
certezas não são tão certas 
assim. Há pouco tempo, um sig-
nificante número de jovens, em 
“lua de mel” com o cargo para o 
qual haviam sido nomeados, fez 
questão de ignorar essas certe-
zas. Imaginando ter descoberto 
a Corporação que, sabiam eles, 
é bicentenária, pretenderam um 
divisor: os que receberam ma-
trícula acima de um milhão e o 
resto – aliás, nem diziam restante 
– que reputaram ultrapassados.

Alardearam, então, “novos 
rumos” e, talvez por isso, ante 
os arroubos da juventude – até 
compreensíveis, convenhamos –, 
propuseram-se a vencer eleições 
sindicais e ditar normas. Em tudo 
estavam equivocados. E, óbvio, 
perderam. Designados, chega-
ram às unidades policiais do inte-
rior e até mesmo da capital. Na-
turalmente, surpreenderam-se. 

Afinal, as instalações físicas não 
são tão boas assim. 

Com raras exceções, tranca-
ram-se em seus gabinetes. Autori-
dade não é para atender às partes 
e, quando o faz, trata-se de um fa-
vor. Aposentados? Que aguardem 
ou que falem com o investigador, 
se dele for conhecido. Por que fazer 
diferente, se “para mim o tempo 
não passa, não vai chegar o dia 
de minha aposentadoria”?

Assim, para o aposentado ter 
acesso a essas unidades policiais, 
para as quais legaram muitíssi-
mo de seu esforço, de sua própria 
mocidade - roubando da esposa 
e dos filhos os raros momentos 
de lazer – já não lhes basta a 
carteira de identidade funcional. 
Tem que dar sorte de ali estar um 
velho conhecido ou, então, ter 
sido recomendado por alguém. 
E, identificado, sequer recebe os 
devidos cumprimentos, parecen-
do que, ao se aposentar, deixou 
de pertencer à classe, perdeu o 
nível que nela, a duras penas, 
conquistara.

Os que estão na ativa, ima-
ginando que nela serão perpe-
tuados, olvidam o passado, a 
história da qual eles serão parte 
e ignoram, completamente, o 
“pacto de gerações”.

É verdade que o aposentado, 
notadamente os mais idosos, 
gostam de contar histórias, daí 
a alegria de voltar, de relembrar, 
de matar o tempo, a saudade; 
tempo esse que pode faltar 
ao jovem ainda em atividade, 
mas, daí para a discriminação, 
levando o inativo a imaginar-se 
noutro mundo, cabe profunda 
reflexão.

Não é segredo que muitos 
desses aposentados se envere-
daram pelo exercício de outras 
atividades, em grupos sociais e 
novo estilo de vida, o que não 
lhe tira – hora e em tempo al-
gum – a lembrança e a certeza 
de que foi aqui o seu alicerce, o 
seu porto seguro.

Compreensível, então, há 
de ser o porquê da volta do 
aposentado à origem, pre-
cisando ou não dos serviços 
prestados pela Instituição Po-
licial Civil. Ali perdeu horas de 
sono, viveu sob intensa pressão 
psicológica, precisou decidir. 
Foi o seu mundo. Jovens, o 
“Minas Gerais” publica as apo-
sentadorias; os informativos 
das entidades de classe, os 
óbitos. Esses documentos estão 
sempre a nos relembrar das 
certezas das quais dissemos.

Avenida Francisco sá tem se
tornado point gastronômico

Que o belo-horizontino é bom 
de garfo, isso todo mundo já sabe, 
afinal temos uma das melhores 
culinárias do país e a cidade é 
conhecida nacionalmente como a 
capital dos bares. E para fazer jus 
a esse título, a Avenida Francisco 
Sá, localizada nos bairros Gutierrez 
e Prado, na Região Oeste de Belo 
Horizonte, é um dos points para 
quem quer comida boa, indepen-
dente do horário. 

Nos quarteirões entre a Aveni-
da Amazonas e a Faculdade Estácio 
de Sá é possível encontrar um 

cardápio variado e de diferentes 
nacionalidades, desde os botecos 
“raízes”, com os seus tradicionais 
tira-gosto, até bares mais sofisti-
cados especializados em carnes, 
passando por espetinhos, pizzaria, 
hamburguerias artesanais, pas-
telaria, café, etc. Além desses, há 
também restaurantes de comida 
mineira, baiana, japonesa, argen-
tina e indiana.

O presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes 
em Minas Gerais (Abrasel Minas), 
Ricardo Rodrigues, acredita que 
a proliferação de bares no local 
deve-se, principalmente, por sua 
fácil localização, estando próximo 

às avenidas do Contorno e Ama-
zonas. “Os espetinhos, que são 
muito populares em toda a Belo 
Horizonte, nasceram no Espeto do 
Luiz com esse modelo de comprar 
fixas para consumir. Além disso, 
por estar num dos bairros mais 
tradicionais da capital, a Francisco 
Sá mistura casas mais tradicionais, 
como a Pizza no Galpão, e locais 
modernos e contemporâneos. Tem 
comida para todos os gostos”.    

O Ponto Espeteria e Bar inau-
gurou há três semanas na avenida. 
Vanderlei Alves, gerente do local, 
conta que o bar já existia e mudou 
de local. “Ele funcionava em frente 
a base da Polícia Militar, mas por 

uma questão de comodidade, 
mudados para cá, no número 367”. 

O músico Rodrigo Cordeiro é 
um frequentador “de carteirinha” 
dos bares da Francisco Sá. Ele 
conta que, pelo menos, uma vez 
na semana vai em algum. “Moro 
perto, então sempre venho aqui 
pela comodidade. Além disso, a 
cerveja está sempre gelada, as 
porções são generosas e os bares 
movimentados”. 

Além dele, o administrador 
Sérgio Lopes também se rendeu 
aos encantos locais. “Venho, pelo 
menos, uma vez a cada 15 dias. 
Gosto pela acessibilidade que 
me oferece: aqui é possível vir 
de carro e achar estacionamento 
e também há várias opções na 
mesma rua”. 

Um dos bares mais icônicos 
da avenida é o Pulero Bar e Res-
taurante. Com uma decoração 
temática e toda voltada para o 
Atlético Mineiro, o local é um dos 
redutos dos torcedores para ver os 
jogos do Galo e beber uma boa 

cerveja. O local foi idealizado por 
Fernando Cesar. 

O estabelecimento tem espaço 
para 150 pessoas e funciona de 
terça a sexta de 17h à 00h, sábados 
e feriados, de 13h à 00h, domingo 
de 13h às 20h. 

conheça os bares e restaurantes da Francisco sá:

varanda namastê espeto do luizinho

Bar Amarelim chivito Black Burguer

Bar do Peixe sushi Japa la Pizzabella

restaurante chico sá odara - cozinha típica Baiana maria chuteira

yellow Bar chalé mineiro hola que tal?  

trem de minas Pulero escapada

despetados lounge Pizza no galpão restaurante lá em casa

restaurante caipira grill leblon restaurante sáchica

Prado Beer restaurante chalé no Bule Ponto espeteria e Bar
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vários bares fazem parte da avenida
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Pulero Bar e restaurante

“é preciso se preparar para os gastos
de final de ano”, indica especialista
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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

crédito no Brasil. Os quatro maio-
res bancos do país concentram a maior 
parte do mercado de crédito, de acordo 
com dados do relatório de estabilidade 
financeira do Banco Central, divulgado 
no dia 17 de outubro do ano passado. Em 
junho de 2017, Itaú – Unibanco, Bradesco, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 
detinham 78,65% de todas as operações 
de crédito. Em junho de 2016, essa con-
centração era um pouco menor e estava 
em 76,95%. 

o hexa está perto. Com a vitória de 1 a 0 sobre 
o Corinthians, o hexa na Copa do Brasil ficou mais 
perto para o Cruzeiro. Entretanto, o time celeste, 
tem que tomar muito cuidado no jogo de volta, 
em São Paulo, principalmente com a arbitragem.

sem debate. O candidato à Presidência 
da República Jair Bolsonaro (PSL) avisou que 
não irá participar dos debates, pelo menos 
até a próxima quinta-feira, quando será feita 
a próxima avaliação de sua saúde. A proibição 
partiu da equipe médica do presidenciável.

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

mArcA histÓricA

encAtho & eXProtel

seBrAe e os PeQuenos negÓcios

O Brasil acaba de atingir a 
marca histórica de 300 megawatts 
(MW) de potência instalada em 
sistemas de micro geração e mini 
geração distribuída solar fotovol-
taica em residências, comércios, 

industrias, produtores rurais e 
prédios públicos. 

Segundo mapeamento da As-
sociação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar 
fotovoltaica, baseada na conversão 

direta da radiação solar em energia 
elétrica de forma renovável, limpa 
e sustentável, lidera, com folga, o 
segmento de micro geração e mini 
geração distribuída, com mais de 
99,4% das instalações do país.

Sob o tema “Pessoas & Tecno-
logia na Hotelaria” o Encontro Ca-
tarinense de Hoteleiros (Encantho) 
chegou à sua 31ª edição. Promovi-
do pela Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis de Santa Catarina 
(ABIH/SC), o evento recebeu 3.073 
visitantes de 14 estados e seis países 

que se revezaram entre palestras de 
alto conteúdo e a Exprotel - feira de 
produtos e soluções para hotelaria 
- com mais de 100 marcas dos prin-
cipais players representadas em 86 
espaços comercializados.

O evento, que teve entrada 
gratuita, foi uma oportunidade 

dos visitantes terem contato di-
reto com as grandes empresas 
do segmento, conhecer novas 
tecnologias, conferir os principais 
lançamentos do setor e adquirir 
produtos e serviços com preços e 
condições diferenciados e exclusi-
vos para a ocasião.

O Sebrae e as Juntas Comerciais 
de oito estados firmaram o convênio 
da Rede Simples Digital para desbu-
rocratizar a abertura de novos negó-
cios, por meio da automatização dos 
processos de registros e legalização 
de empresa em funcionamento. O 
que antes podia chegar até a 102 

dias, com a alteração no sistema 
de registro deve ocorrer em questão 
de minutos.

As Juntas Comerciais de Minas 
Gerais, Ceará, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Acre, Roraima, Dis-
trito Federal e Rio Grande do Sul 
já operam com um sistema que 

faz o registro digital, o que reduziu 
o volume de documentos para a 
abertura de um pequeno negócio. 
“Antes, as Juntas eram taxadas de 
burocráticas, mas hoje estão se 
reposicionando devido à moderniza-
ção”, diz a presidente da instituição 
cearense, Carolina Dutra Monteiro.

mAis votAdo

No dia 8, a Guarda Civil 
de Contagem celebrou 
13 anos de fundação. A 

solenidade, ocorrida em frente à 
sede da prefeitura, reuniu repre-
sentantes de todas as forças de 
segurança como o Exército Brasilei-
ro, as polícias Federal, Rodoviária, 
Militar, Civil, além de membros do 
executivo municipal e estadual, 
legislativo municipal e sociedade 
civil. Foram prestadas homenagens 
a todos que contribuíram com a 
corporação do município.

A Guarda Civil de Contagem foi 
fundada em 2005, quando foram 
convidados 36 ex-integrantes 
reservistas do Exército e da Força 
Aérea Brasileira, os quais integram 
o primeiro efetivo da corporação. 
Em dezembro de 2016, os guardas 
passaram a trabalhar armados, 
sendo iniciativa de atuar com 
armas longas pioneira no estado, 
bem como a instituir stand de tiro e 
centro de formação próprios. 

Atualmente, a corporação 
possui um efetivo de 429 guardas, 
atuando diretamente no patrulha-
mento escolar motorizado e a pé 
nas áreas comerciais e comunida-
des na proteção dos bens e insta-

lações do município, bem como 
policiamento especializado, gru-
pamento de cães, meio ambiente, 
missões especiais, além de contar 
com a sua banda de música e com 
o departamento de atividades de 
inteligência.

O vice-prefeito William Barreiro 
(PSB) conta que teve o privilégio 
como vereador, em 2005, de 
participar da criação da guarda 
municipal. “Sempre acompanhei 
o trabalho da guarda e vi de perto 
se tornar uma instituição diferen-
ciada, hoje referência em Minas 
Gerais. Nós contagenses temos or-
gulho de cada um de vocês efetivos 
que vem cuidando da segurança da 
cidade. Obrigado pela cooperação 
com a nossa guarda e parabéns a 
todos”, disse.

Ao prestigiar a solenidade, o 
general de Divisão do Exército, 
Henrique Martins Nolasco, ressalta 
que 13 anos podem parecer pouco, 
mas para o nível em que chegaram 
em termos de efetivo, material, 
dedicação e preparo, é como já 
estivesse sido consolidada há 
muito tempo. “Se cada município 
puder contar com uma Guarda Civil 
estruturada, mas acima de tudo 

orientada para o apoio ao governo 
local apoio e complemento às for-
ças de segurança pública federais e 
estaduais com certeza esse sistema 
será mais efetivo”, disse

Para o secretário municipal 
de Defesa Social, Afonso José de 
Andrade, a guarda tem atuado 
integrada às forças de segurança, 
para consolidar suas atribuições. 
“Precisamos lutar ainda mais junto 
ao Congresso para que a guarda 
municipal seja mesmo um com-
ponente das forças de segurança 
pública no Brasil. Estejam certos 
que a cada dia os nossos guardas 
renovam o seu juramento e o seu 
compromisso de cumprir as atribui-
ções que lhe são conferidas pela 
Constituição”, afirmou.

O comandante da Guarda Civil, 
Levi Sampaio, afirma que o sucesso 
da Guarda Civil de Contagem ao 
longo de mais de uma década não 
se limita apenas em fazer policia-
mento. “Fazemos história, a cada 
chamado de ocorrência, zelamos 
para que o cidadão seja bem aten-
dido e, assim, temos a certeza que 
seremos guardados para sempre na 
memória e faremos parte da histó-
ria da vida dessas pessoas”, disse.

A cidade de Itabirito fechou o 
mês de aniversário recheado de 
atrações. Além do Festival de Tea-
tro, que trouxe peças gratuitas para 
todos os públicos, as atividades se 
encerraram no dia 30 de setembro. 
Rua de Lazer do Sesc, o 2º Torneio 
Municipal de Ginástica e o Concerto 
Canções e Momentos, do Coral 
Libre Cantare, deixaram gostinho 
de quero mais.

O 2º Torneio Municipal de Gi-
nástica lotou as dependências do 
Poliesportivo do CEMI, onde 160 
crianças competiram nas 12 ca-
tegorias existentes. Com espírito 
de união, os atletas mostraram a 
força do esporte. A competidora 
Helena Cardoso ficou satisfeita 
com o resultado e com a realização 
do evento. “Gostei bastante do 
torneio. O esporte é importante 
para a saúde e esse incentivo é 
fundamental”.

A família das competidoras vi-
ram com orgulho a participação das 
crianças. Maurisa Silva, cuja filha 
Carol Silva, treina ginástica há pouco 
tempo, vê na modalidade uma opor-
tunidade de crescimento saudável. 
“Descobri que minha filha tinha o 
perfil para a ginástica, ela fez o teste, 
passou e adorou. Ela se realiza e fica 
muito feliz neste ambiente”.

rua de lazer

A Rua de Lazer do Sesc trouxe 
diversão, como cama elástica e 
balão pula-pula. Daniela Sabino 
foi com os dois filhos, Arthur e 
Bhrayan, para aproveitar e adorou 
a ideia. “Esse tipo de evento é óti-
mo para as crianças se divertirem”.

O Anfiteatro do Parque Eco-
lógico Municipal ficou repleto 
de itabiritenses para o concerto 
do Coral Libre Cantare no último 

domingo, 30. Fazendo parte das 
comemorações dos 95 anos de 
Itabirito, o coral trouxe a apresen-
tação Canções e Momentos.

Para a presidente da institui-
ção, Alcina Carvalho, é importante 
investir na cultura e na formação 
de novos cantores. “A música tem 
um poder enorme de transfor-
mação, e de formação, e isso me 
motiva. Com a apresentação no 
Parque Ecológico, mostramos o 
trabalho que fazemos na sala de 
aula e ficamos mais motivados 
para a formação de novos talentos 
em Itabirito”.

Emiliano Matos tem um filho 
no coral e adorou a festa. “Com 
esse incentivo, a criança tende a 
ficar mais desinibida e a gostar 
de música. É uma ótima opção, a 
criança deixa de ficar só em casa 
e tem outras atividades para fazer 
que não seja só a escola”.

guarda civil de contagem
comemora 13 anos de fundação

Itabirito festeja aniversário 
com festa e diversas atrações
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mauro tramonte
é o deputado
estadual mais
votado de
minas geraisCom 516.390 votos, o apresen-

tador do “Balanço Geral”, da 
Record TV, Mauro Tramonte, 

conquistou uma cadeira na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG). Filiado ao Partido Republi-
cano Brasileiro (PRB), esta foi a pri-
meira vez que o jornalista concorreu 
a um cargo na cadeira estadual.
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loraynne Araujo

o seu consórcio multibrasileiro

você conhece o eletro Fitness?

Já imaginou entrar em for-
ma com apenas 40 minu-
tos de exercícios semanais? 
É isso que o Eletro Fitness 

promete. Já conhecido de várias 
famosas, como Bruna Marquezine, 
Fiorella Mattheis, Gio Ewbank, 
Grazi Massafera, Rafa Brites, Xuxa 
Meneghel e Fernanda Gentil, e de 
diversos esportistas, como Usain 
Bolt, Rafael Nadal e Cristiano 
Ronaldo, a modalidade garante o 
corpo perfeito em pouco tempo. 

Desenvolvido na Europa, 
o treino é permitido lá desde 
2007, mas só chegou por aqui 
no f inal  de 2016, quando a 
Anvisa liberou os equipamentos 
para uso no país. Ele pode ser 
praticado por qualquer pessoa, 
independentemente da idade, 
entretanto, a exceção da prá-
tica fica para aquelas que têm 
marca-passo. 

Laura Figueiredo, proprie-
tária da Sync Eletro Fitness, 
conta que a atividade é curta 
e intensa porque os eletrodos, 
transmitidos por meio de uma 

roupa, possibilita trabalhar oito 
grupos musculares e a inten-
sidade varia de acordo com a 
finalidade. “Durante o treino, 
ativa-se mais de 300 músculos 
simultaneamente e, por isso, ele 
tem pouca duração e é pesado. 
Em uma academia normal, é 
necessário mais de uma hora e 
diferentes exercícios para ter o 
mesmo resultado”.

Além disso, ela ressalta que 
a eletroestimulação potencializa 
o treino. “O tipo de exercício que 
se faz é de acordo com o objetivo 
de cada pessoa. Deste modo, as 
aulas são individuais e com um 
personal à disposição. Se ela 
quer emagrecer, a atividade vai 
ser voltada para isso. Agora, se a 
meta é hipertrofia, o exercício é 
completamente diferente”.   

Uma das praticantes da modali-
dade é a engenheira Juliana Dutra. 
Ela conta que se interessou pelo Eletro 
Fitness depois de um conselho do seu 
professor de matemática. “Reparei 
que a postura dele estava diferente e 
isso me chamou a atenção. Perguntei 
o que estava fazendo, ele me disse o 
que era e acrescentou que a clínica 
estava com promoção para quem 
quisesse fazer uma aula experimental 
e, como passava todos os dias na 
porta do local, resolvi entrar”. 

Ela pratica o treino há 1 ano 
e conta que as mudanças já são 
perceptíveis em seu corpo. “Antes 
eu não fazia nada e morro de pre-
guiça de academia. A questão de 
ser apenas 40 minutos por semana 
me atraiu bastante e resolvi pagar 
pra ver e, hoje, os resultados são 
notáveis: meu corpo está mais 

tonificado e todo mundo está 
encantado com o meu bumbum”. 

  Além disso, a engenheira 
relata que, pelo fato do corpo 
estar mais rígido, perdeu alguns 
quilos, diminuiu a quantidade de 
celulite e tem mais ânimo para 
fazer as suas atividades rotineiras. 
“O único esporte que pratico é o 
paraquedismo e o Eletro Fitness 
me ajudou, pois sinto o meu corpo 
mais disposto e preparado”. 

  Juliana revela que outro mem-
bro da sua família quer praticar a 
modalidade: a sua filha, Júlia Kinie, 
de 8 anos. “Ano que vem vamos 

colocá-la para melhorar a postura. 
Ela sempre me acompanha nas 
sessões e fica me pedindo para 
fazer também”, finaliza. 

O único local que oferece 
essa modalidade em Belo 
Horizonte é a Sync Eletro 
Fitness e há duas clínicas 
na cidade: uma no Man-
gabeiras e a outra no Cas-
telo. O custo de cada aula 
é de R$ 80, mas esse va-
lor pode variar de acordo 
com o pacote adquirido.

Principais dados
sobre o eletro Fitness:

87% dos participantes relatam os efeitos no 
contorno do corpo;

89% sentiram-se mais firmes e robustos, 
graças ao treino;

Em 6 semanas de treino, há redução do 
percentual de gordura corporal em até 4%;

As mulheres perderam uma média de 1,5 cm 
na cintura e no quadril;

Com apenas 13 semanas de treino, pessoas 
com excesso de peso perderam em média 3,5 
kg, 9% de gordura corporal e 6,5 cm na cintura.

Os homens reduziram o perímetro abdominal 
em até 2,3 cm e ganharam de 1 a 2 cm de 
músculo nas pernas, braços e peito;
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Juliana praticando o eletro Fitness Júlia Kinie, de 8 anos, começará ano que vem as aulas da modalidade
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América contrata médica 
exclusiva para equipe feminina
Buscando reforçar ainda mais 

a sua equipe feminina, o América 
fez uma contratação de renome 
fora dos gramados. Nesta semana, 
o clube acertou a vinda de Flávia 
Magalhães, médica da Seleção 
Brasileira Feminina.

Flávia comentou sobre a opor-
tunidade de poder trabalhar no 
clube e fez questão de enaltecer 
o quanto admira o América pelos 
investimentos na parte médica 
e no próprio futebol feminino. 
“Sinto-me honrada com o convite 
para fazer parte da equipe médica 
do time. Ao receber o convite do 
médico Cimar Eustáquio, senti 
imensa responsabilidade e encaro 
este desafio com seriedade e com-
prometimento”.

Ela acrescenta que fazer parte 
de um clube tradicional e pun-
gente como o América é muito 
gratificante. “Sinto-me confortável 
em empenhar-me na realização 
do meu trabalho no clube, pois o 
América é pioneiro no cumprimen-
to das novas regras referindo-se ao 
futebol feminino”, disse. O médico Cimar Eustáquio, 

que também é diretor do Centro 
de Excelência da Saúde do Atleta 
do América, falou sobre a chegada 
da nova médica. “As meninas sem-
pre tiveram a estrutura completa 
do América, eu mesmo já operei 
algumas. Já existia esta cober-
tura, mas tem algumas nuances 
que é mais importante ter uma 
médica acompanhando. Então, a 
Flávia acompanha de perto, mas 
continuamos com o trabalho em 
conjunto”.

Ele lembra que todas as ativi-
dades do futebol feminino terão 
uma médica presente e isto é 
importante. “Acho que o América 
saí na frente nesta parte e está 
mostrando que está fazendo algo 
especial”, afirma.

Flávia afirmou que usará toda 
a experiência adquirida durante a 
carreira e garantiu que empenho 
não faltará. “Desde 2015, faço 
parte da equipe de médicos da 
CBF de futebol feminino, onde 
buscamos trazer a excelência em 
nosso trabalho. Isso ajuda muito 
para entender o cenário e as 
demandas das categorias, onde 
alinhamos seus objetivos com o 
máximo que a estrutura médica 
esportiva pode oferecer. Assim 
como os atletas colocam na ponta 
da chuteira o seu coração, quero 
que o América saiba que pode 
contar com uma profissional que 
coloca o coração e sua alma para 
que estas chuteiras tragam muitas 
alegrias para o futebol”, finalizou 
a médica.

“Sinto-me
honrada
com o
convite
para fazer
parte da
equipe
médica
do time

médica Flávia magalhães
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eQuiPe de BAsQuete do minAs é APresentAdA

Falta pouco para a Life Fitness/
Minas iniciar a busca pelos títulos 
do Novo Basquete Brasil (NBB) 
e da Liga Sul-americana. Antes 
de entrar em quadra pelas duas 
competições, a equipe minaste-
nista foi oficialmente apresentada 
ao público mineiro e à imprensa 
no dia 10 de outubro, no UniBH, 
também patrocinador da equipe. 

Para a temporada 2018/2019, 
a Life Fitness/Minas renovou com 
jogadores que se destacaram no 
último NBB com a camisa azul e 
branca. O armador Gegê (líder 
em assistências), o ala/armador 
Jefferson Campos e o pivô Wesley 
(jogador que mais evoluiu na 
competição) permanecem no time. 
Vão vestir a camisa do Minas pela 
primeira vez na carreira o armador 
Lucas Lima (ex-Londrina), o pivô Leo-
zão (ex-Basquete Cearense) e o ala/
pivô Alexandre Paranhos (ex-Caxias 
do Sul). Leozão e Paranhos foram, 
respectivamente, os jogadores que 
mais pegaram rebotes no último 
NBB. 

A equipe Life Fitness/Minas 
contará ainda com os norte-ame-
ricanos Sam Daniel e Che Bob, 
ambos do basquete universitário 
dos Estados Unidos, e o experiente 
Dominique Coleman, que, na tem-
porada passada, jogava em Portu-
gal. O time minastenista também 
conta jovens atletas formados nas 
categorias de base do Clube.

seis dias de basquete

Na temporada 2018/19 do NBB, 
o fã de basquete poderá acompa-
nhar partidas emocionantes de 
segunda a sábado. Os jogos serão 
transmitidos pelo Facebook do NBB 
(segunda-feira), ESPN (terça-feira), 
Twitter (quarta-feira), Band Sports 
(quinta-feira), Fox Sports (sexta-
-feira) e Band (sábado). A estreia 
da equipe Life Fitness/Minas será 
no dia 22 de outubro, às 20h, fora 
de casa, contra o São José Basket-
ball. Na segunda rodada, também 
fora de casa, contra o Paulistano 
Corpore, no dia 24 de outubro, às 
19h30, a Life Fitness/Minas terá 
o primeiro jogo transmitido pelo 
Facebook do NBB.

na colômbia

Antes de entrar em quadra pelo 
NBB, o Minas disputa, em Cali, na 
Colômbia, a primeira fase da Liga 
Sul-americana. As partidas do 
Minas serão nos dias 16, 17 e 18, 
contra Sendi/Bauru Basket (Brasil), 
Quinsa (Argentina) e Fast Break 
(Colômbia).

Parceiros

Nesta temporada,  a  L i fe 
Fitness/Minas conta com os 
patrocínios da Life Fitness na 
categoria master, do UniBH, da 
CVC e continua com a KL Sports 
como fornecedora de material 
esportivo.
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