
Ônibus Boate é sucesso
na capital mineira
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PREConCEito iMPEDE DESCoBERtA Do
CÂnCER DE PRÓStAtA nA FASE iniCiAL
O câncer de próstata é a segun-

da maior causa de mortes 
entre homens, tanto que a 

cada 38 minutos há uma vítima 

decorrente da doença. Entretanto, o 
maior vilão desse quadro é o precon-
ceito, pois a patologia possui 90% de 
chance de cura quando descoberta 

em estágio inicial. Para quebrar 
alguns tabus sobre esse assunto, 
o Edição do Brasil conversou com 
Arnaldo Fazoli, médico urologista e 

membro do Conselho Científico do 
Instituto Oncoguia.
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No momento, são poucas as chances do deputado 
mineiro emedebista Fábio Ramalho (foto) ser eleito presi-
dente da Câmara Federal. Entretanto, ele segue otimista e 
diz estar trabalhando pela união da bancada mineira em 
torno do seu nome e articulando contato com colegas de 
todo Brasil, especialmente os integrantes dos pequenos 
partidos. Na próxima legislatura, a Casa terá representantes 
de 30 siglas partidárias, um número histórico.

Volta Internacional da Pampulha
já tem data para acontecer

No dia 9 de dezembro acontecerá a 20ª Volta Interna-
cional da Pampulha que, neste ano, contará com mais de 
14 mil inscritos entre profissionais e amadores. O circuito 
tem 17.400 metros e, em geral, é feito com pouco mais 
de uma hora.

Rede hoteleira de 
BH sinaliza colapso

A imprensa mineira alardeou sobre o fechamento do 
tradicional Othon Palace Hotel. Mas, de acordo com a 
ABIH-MG, nos últimos 2 anos foram fechados 24 empre-
endimentos do setor hoteleiro, resultando na demissão de 
1.920 pessoas, uma média de 80 funcionários por hotel.

Preço do gás de
cozinha dispara 

Somente neste ano, o gás de cozinha, es-
pecialmente o botijão de 13 kg, teve aumento 
cinco vezes. Esses acréscimos já afetam os lares 
brasileiros, pois desde 2017, de acordo com 
informações do IBGE, 1,2 milhão de residências 
voltaram a usar lenha ou carvão para cozinhar.

VinHo ConQuiStA BRASiLEiRoS 

Uma pesquisa feita pelo CONECTAí apontou que o 
vinho é a segunda bebida mais consumida, sendo a 
preferida de 42% dos internautas brasileiros, perdendo 
somente para a cerveja, que é a favorita de 68% dos 
participantes do estudo. 

Congresso Internacional
de Cuidados Paliativos

movimenta o Expominas

Especialistas do Brasil e do mundo participaram, 
no Expominas, em Belo Horizonte, do VII Congres-
so Internacional de Cuidados Paliativos, promovi-
do pela ANCP. Na ocasião, eles debateram o tema 
“Consolidando Conquistas Rompendo Barreiras”.

Disputa pela presidência
da Câmara Federal desafia
deputado Fábio Ramalho
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JoRnALiStA
mario.ribeiro@aol.comÁrbitro de vídeo

A implementação do árbitro de vídeo nos campeonatos ofi ciais da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF) é uma questão de tempo. Aliás, tendo 
como tese informações de bastidores, a tecnologia só não está funcionando 
a todo vapor, neste ano, por conta do preço. Os especialistas consideram os 
valores cobrados pelas empresas especializadas muito elevados e como o 
percentual será repassado aos clubes jogo a jogo, os membros mais ponde-
rados da CBF preferiram deixar a concretização, se tudo der certo, para 2019. 
Afi nal, estamos falando de eventos grandiosos, como o Campeonato Nacional 
e a Copa do Brasil, ou seja, dezenas de partidas que reúnem inúmeros times 
e profi ssionais de todo o país. 

Em geral, há uma divisão de opiniões sobre o assunto. Muitos técnicos 
e os próprios jogadores consideram o uso do  Video Assistant Referee (VAR) 
como uma intromissão no maior espetáculo esportivo do mundo. Mas, a 
verdade é que a Fifa adotou o método desde a Copa na Rússia e o mesmo 
deve acontecer em todas as nações. Especifi camente no Brasil, a CBF defi niu 
pela admissão do VAR já no próximo campeonato em 2019. 

Ano que vem é o momento dos burocratas da CBF entrarem em ação, 
fazendo contatos com as empresas especializadas para que sejam elaborados 
orçamentos com o intuito de atender a todos os jogos da próxima temporada 
do Brasileirão. 

De imediato, sabe-se que o montante inicial custará a bagatela de R$ 20 
milhões. Para além de uma simples decisão de cúpula, a inovação irá provo-
car mudanças profundas no futuro do futebol. Muitos avaliam ser esta uma 
oportunidade de acabar com as injustiças praticadas por erros humanos. 
Outros consideram que o árbitro é uma espécie de autoridade máxima no 
âmbito das quatro linhas, cuja decisão difi cilmente é questionada. A não ser 
em casos raros, quando a Comissão de Arbitragem resolvem anular determi-
nadas posições, mesmo assim, não se trata de uma prática comum. Quase 
sempre o que vale mesmo é o apito do condutor de cada partida.

O torcedor, aquele que paga para assistir o seu time jogar, deseja mesmo 
é mais seriedade durante os lances. Quem sabe estejamos vivenciando o 
liminar da era destinada a extinguir a denominada máfi a dos juízes de fute-
bol, época em que eram combinados resultados, um conluio entre cartolas e 
juízes. E quem tem dúvidas sobre esta realidade, basta consultar os anais da 
imprensa esportiva para encontrar inúmeras manchetes que denunciaram 
os episódios de maneira desavergonhada. 

Vamos relembrar o ditado popular: “Em time que está ganhando não se 
mexe”, no entanto, a regra não se aplica ao futebol. Se os dirigentes estão 
propondo mudanças, notadamente elas trarão algo de novo ao mundo es-
portivo. Mesmo porque, não podemos viver apenas na órbita do saudosismo.

tabu atrapalha diagnóstico
precoce do câncer de próstata
A cada 38 minutos, um homem morre vítima 

do câncer de próstata, conforme dados do 
Instituto Nacional de Câncer (Inca). A doença 

é a segunda maior causa de óbito entre a população 
masculina. No entanto, apesar dos números alarman-
tes, a patologia possui 90% de chance de cura quando 
é descoberta em estágio inicial. O grande problema 
é que o exame para diagnosticar o câncer é cercado 
de preconceitos e evitado por muitos homens, o que 
pode trazer graves consequências.

Um estudo da Bayer, feito em parceria com a So-
ciedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 
com homens acima dos 45 anos, descobriu que 49% 
nunca realizaram o exame de toque prostático. Desse 
total, 26% disseram que não o fizeram porque o mé-
dico nunca pediu, 24% não gostam ou acham pouco 
“másculo”, 22% não têm sintomas ou idade para 
realizar, 15% consideram o exame de sangue suficiente 
e 13% não acreditam que o exame seja necessário.

Para esclarecer sobre o assunto e entender as razões 
do público masculino não consultar um médico, além 
do tabu gerado em torno do exame, o Edição do Brasil 
conversou com Arnaldo Fazoli, médico urologista e 
membro do Conselho Científico do Instituto Oncoguia.

A série especial sobre prevenção e combate ao câncer de 
próstata chegou ao fim, mas a mensagem de conscienti-
zação continua valendo para o ano todo. Valorize a sua 
vida, vença o preconceito e cuide da sua saúde. Procure um 
médico e faça os exames preventivos, pois o diagnóstico 
precoce aumenta as chances de cura. Caso tenha perdido 
as reportagens anteriores, acesse nosso site e confira.

#toqueAzul

Por que muitos homens 
ainda têm preconceito com 
o exame?

Eu chamaria de ignorância, no 
sentido de pouco conhecimento. 
Eles não têm medo de fazer o exame 
e nem de descobrir a doença, mas 
receio das brincadeiras que vão ter 
que ouvir ao comentar com amigos 
e parentes que foram ao médico 
e tiveram que fazer o exame de 
toque. Por conta dessas piadas que 
algumas pessoas fazem, o homem 
deixa de receber o diagnóstico pre-
coce do câncer de próstata e acaba 
prejudicando não somente a própria 
vida, mas também a dos familiares 
e das pessoas que estão em volta. 
Esse preconceito tem diminuído nos 
últimos anos, graças as campanhas 
de conscientização como o Novem-
bro Azul. Eles têm percebido cada 
vez mais que o exame é necessário, 
rápido e mais simples e tranquilo do 
que imaginam.

Como é feito o exame de 
próstata? Dura quanto 
tempo?

A próstata é um órgão muito 
interno e o único acesso que temos 
é pelo reto. O objetivo do exame de 
toque prostático é sentir o tamanho 
da próstata, a consistência e se tem 
algum nódulo, caroço ou qualquer 
tipo de alteração. É importante a 
realização deste exame, mesmo 
que o Antígeno Prostático Específico 
(PSA) esteja normal

Ele é feito no próprio consultório 
com anestesia local em gel e dura 
cerca de 10 segundos. A posição em 
que o paciente deve ficar durante a 
realização do exame depende de 
cada urologista.

A partir de qual idade é re-
comendado fazer o exame?

A orientação é que, a partir dos 
50 anos, a população em geral faça 
o exame preventivo. Para quem 
teve algum caso da doença na fa-
mília como, por exemplo, pai, tio, 
irmão e avô, o paciente tem o risco 
aumentado e a orientação é que 
procure o médico urologista para 
acompanhamento a partir dos 45 
anos. A recomendação é pelo me-
nos uma vez ao ano, desde que o 
resultado do exame esteja normal.

Além do câncer de prósta-
ta, que outras doenças são 
identificadas com o toque 
prostático?

O órgão pode desenvolver três do-
enças ao longo da vida. Além do câncer, 
o exame pode identificar o aumento 
benigno e inflamações na próstata, 
também conhecida como prostatite.

Existe algum indício que 
o homem deve ficar em 
alerta?

O câncer de próstata é uma 
doença traiçoeira e não apresenta 
nenhum tipo de sintoma na fase 
inicial. Quando aparecem sinais, 
significa que a doença está em 
um estágio mais avançado. E, 
normalmente, pode acontecer do 
paciente ter primeiro o sintoma da 
metástase do que do próprio câncer. 
Muitos homens tendem a pensar 
que como não estão sentindo nada, 
não precisam consultar o médico. É 
justamente esse o grande problema, 
pois se forem esperar sentir alguma 
coisa, poderá ser tarde demais.

É mais fácil o tratamento 
se descoberto em fase 
inicial? Pode ocorrer em 
pacientes mais jovens?

Quando o diagnóstico do câncer 
de próstata é feito na fase inicial, 
as chances de cura chegam a 90%. 
Mas se já estiver em um estágio 
bem avançado, a porcentagem cai 
para 10%.

É muito raro a doença acometer 
pacientes mais jovens, mas pode 
acontecer. A estimativa é de menos 
de 0,5% da população masculina 
abaixo dos 40 anos.

Como funciona esse trata-
mento?

Isso depende do estágio da 
doença. Quando está no 
início e localizado so-
mente na próstata, 
o mais adequado é 
fazer a cirurgia de 
retirada do órgão 
ou a radioterapia. 
A quimioterapia 
só é utilizada nos 
casos em que a do-
ença está em estágio 
bem avançado.

Causa algum problema no 
aparelho reprodutor?

A próstata fica próxima de estru-
turas muito nobres, como entre os 

nervos responsáveis pela função 
sexual. Na retirada ou 

no tratamento, eles 
podem ser lesados e 

levar à impotência 
sexual. Por essa 
razão, tem se in-
vestido em novas 
tecnologias. Hoje 
em dia existe um 

robô que faz esse 
procedimento com 

mais precisão.

#toqueAzul

“Quando o
diagnóstico do

câncer de
próstata é feito
na fase inicial,
as chances de
cura chegam

a 90%”

Arnaldo Fazoli, médico urologista e membro
do Conselho Científico do instituto oncoguia
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Divulgação

Lula, o cínico

Antes que se iniciasse o inter-
rogatório da juíza Gabriela 
Hardt, Lula (PT) fez uma ma-
nobra própria do seu caráter: 

disparou a falar como um alucinado em 
sua própria defesa como se não estivesse 
presente seu advogado Cristiano Zanin.

Alguém poderia dizer que aquele era 
o velho Lula de sempre, que se coloca 
acima do bem e do mal e se esquece de 
todas as falcatruas que vem cometendo 
desde os seus tempos de sindicalista da 
região do ABC em São Paulo. Nada disso. 

Lula estava dando apenas uma pequena 
amostra do seu caráter, próprio de quem 
cortou o dedo mínimo para se aposentar 
e nunca mais trabalhar. Não ficou nisso.

Disparou a dizer disparates e inven-
cionices como se ele, sim, que estivesse 
comandando seu próprio interrogatório. 
Era o velho Lula mais uma vez revelando 
o seu caráter sujo que promoveu um pe-
ríodo de loucuras no país, governando-o 
com o fígado e conseguindo enganar a 
própria comunidade mundial como se 
fosse um gênio da raça. E assim todas as 

tramas que comandou como presidente 
da República seriam colocadas como 
poeira debaixo do tapete.

A juíza o interrompeu com muita 
classe porque, afinal, tratava-se de uma 
armadilha para desmoralizá-la publica-
mente, via tevê. Em seguida, também 
descaradamente, afirmou que o famoso 
sítio de Atibaia com os pedalinhos en-
comendados pela falecida Dona Marisa 
para atender aos netinhos, não era dele e 
que o apartamento triplex nunca foi seu. 
Parecia um comício para seus adeptos de 
São Bernardo do Campo fazerem novas 
greves.

Não fez a menor referência ao es-
cândalo dos cubanos que Fidel Castro 
enviou aos milhares para o Brasil para 
trabalharem como escravos em troca 
de milhões de dólares remetidos a Cuba 
e que atualmente andam sem destino 
na vida.

O depoimento era o espetáculo de 
Lula para mais uma vez tripudiar sobre 
os brasileiros, principalmente para dizer 
de seus encontros com reis e presidentes 
pelo mundo afora.

Nada disse sobre a quebradeira em 
que deixou o país e também de Dilma 
(PT) que o substituiu na presidência. 

Que a “cana” seja longa para o ma-
landro que quase acabou com o nosso 
país.
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Da redação

Eujácio Silva

Disputa para a presidência da Câmara 
Federal é desafio para deputado mineiro

Uma candidatura de pura teimosia. É 
assim que alguns jornalistas da crônica 
política de Brasília definem a pretensão 

do deputado federal mineiro Fábio Ramalho, o 
popular Fabinho Liderança (MDB), em ser eleito 
presidente da Câmara Federal. Mas ele, como 
parte interessada, desenvolve um raciocínio no 
sentido oposto: para chegar ao atual posto de 
primeiro vice-presidente da Casa, se viu, à época, 
forçado a registrar uma candidatura avulsa, com o 
escopo de angariar condições e enfrentar grandes 
partidos contra o seu pleito. 

O próprio pré-candidato, em entrevista à TV, 
revelou que está tentando unir a bancada mineira 
em torno de seu nome. Joga contra ele, o fato de 
seu partido apresentar uma bancada inexpressiva. 
Apenas cinco entre os 53 parlamentares mineiros 
são do mesmo partido de Fabinho Liderança.  

Fábio x Bolsonaro
Relativamente à sucessão para presidência da 

Câmara Federal, há uma preocupação dos asses-
sores do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL): o 
dirigente da Câmara, uma vez escolhido, se torna 
automaticamente o 3º hierarquicamente na linha 
de sucessão presidencial, em caso de licença ou 
viagens do presidente da República e do seu vice. 
A partir disso, o grupo já instalado na estrutura da 
transição do futuro presidente busca informações 
com o objetivo de incidir sobre um nome capaz de 
receber sinalizações de apoio do chefe do Palácio 
do Planalto. 

Um fato parece ser preponderante: o Demo-
cratas já tem três grandes ministérios: Casa Civil, 
Agricultura e Saúde. Então, dificilmente, o atual 
presidente Rodrigo Maia será reeleito, posto que 
seu partido foi demasiadamente prestigiado.

Quando conquistou a posição de primeiro 
vice-presidente da Câmara Federal, Fabinho 
Liderança recebeu, naquela oportunidade, um 
maciço apoio de seus colegas de siglas menores. 
Em síntese, um grupo de deputados considerados 
nos bastidores do Congresso Nacional como baixo 
clero. Contudo, um assessor parlamentar da As-
sembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
que pede anonimato, relembra: “Desta vez, o 
problema de Fabinho Liderança reside justamente 
no fato de Bolsonaro também ser originário do 
aludido baixo clero. E mais, o partido do futuro 
presidente do Brasil tem a segunda maior bancada 
com 50 deputados”. 

Outro registro importante é que houve uma 
renovação na Casa Legislativa de Brasília de cerca 
de 40%, perante representação de 30 siglas das 

mais variadas, inclusive ideologicamente. E, como 
se percebe, esses novos nomes estão querendo 
mudar tudo na perspectiva de reescrever a história 
de nosso país, partido do pressuposto que essa 
também é uma vontade do eleitor. 

Diante desse quadro, segundo analisam os 
mais laureados nomes, a eleição para a presi-
dência da Câmara Federal está indefinida. No 
entanto, isso não deve abalar em nada a bandeira 
e, até mesmo, a volúpia de Fabinho Liderança. 
Aliás, quem teve a oportunidade de conversar 
com ele, percebeu seu entusiasmo. Logo após 
o pleito eleitoral, o político começou sua nova 
investida, mantendo contatos com colegas de todo 
o Brasil na tentativa de conquistar a presidência 
da Câmara, um cargo estratégico no comando 
político brasileiro. 

Fábio Ramalho aposta no apoio dos parlamentares do baixo clero
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Granbel e Amig promovem encontro
entre prefeitos, deputados e senadores

No último dia 19, a Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Gran-
bel) e a Associação dos Municípios Mineradores de 
Minas Gerais (Amig) realizaram um encontro entre 
os prefeitos das cidades e alguns dos representan-
tes do Legislativo eleitos e reeleitos (senadores e 
deputados federais e estaduais) de Minas Gerais. 
O bate-papo aconteceu na sede da Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH). 

O encontro teve dois momentos, sendo que 
o primeiro foi para as reivindicações da Amig e 
no segundo as questões da Granbel foram apre-
sentadas. Entre as demandas expostas pela Amig 
está uma melhor administração do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), no qual, 
segundo o documento apresentado, há sucatea-
mento e falta funcionários, o que gera perda de 
dinheiro. “Estudos alertam que para cada R$ 1 
recolhido à título de CFEM (Compensação Finan-
ceira pela Exploração de Recursos Minerais), existe 
uma sonegação à razão de R$ 2”, diz o consultor 
da Amig, Waldir Silva. 

Outro ponto levantado diz respeito ao curto 
prazo que a mineração poderá ser explorada no 
Estado. De acordo com Silva, em no máximo 10 
anos, a atividade será praticamente extinta em 
Minas Gerais, o que já acontece em algumas ci-
dades, como Barão de Cocais. “Por isso, peço que 
crie um Fundo Estadual para investimentos nos 
municípios mineradores e afetados pela minera-
ção, a ser gerido pela Codemig, com o intuito de 
promover programas de fomento e diversificação 
econômica desses locais”. 

Já em relação às pendências da Granbel, 
destaca-se a realização de um censo demo-
gráfico e atualização do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). O assessor jurídico da 
entidade, Tadahero Tsubouchi, destacou que a 
FPM é a principal renda de 80% dos municípios 

mineiros. “Precisamos de uma atualização do 
censo demográfico, pois um dos fatores mais 
relevantes para a apuração do Fundo é a faixa 
populacional”. 

Além disso, há também a demanda de unificar 
as eleições. “Como os pleitos acontecem a cada 
2 anos, perde-se a oportunidade de manutenção 
de uma relação contínua e perene”. 

E para finalizar, falou-se também da amplia-
ção do metrô para Contagem e Betim, além da 
revisão da tabela do SUS. “É notório que a maior 
questão de mobilidade urbana é o aumento da 
linha do metrô e a tabela do SUS está defasada 
há mais de uma década e meia”, concluiu.   

Queixas 
O presidente da Granbel, Amig e prefeito de 

Nova Lima, Vitor Penido (DEM), afirma que o 
encontro teve como objetivo apresentar para os 
eleitos as demandas dos municípios. “As eleições 
aconteceram há pouco tempo e sabemos que hou-
ve uma mudança significativa tanto na Assembleia 
quanto na Câmara dos Deputados. Nós temos 
alguns pontos de interesse dos municípios e que, 
algumas vezes, ficam longe dos parlamentares. 
Além disso, existe um número grande de deputa-
dos que só aparecem em período eleitoral. Enfim, 
a ideia desse encontro é apresentar pendências, 
cobrar e ajudá-los”. 

A queixa de Penido foi a mesma exposta pelo 
prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS). 
“Precisamos criar uma comissão permanente dos mu-
nicípios para haver essa cobrança dos parlamentares 
diariamente, pois eles só vão nas cidades para pedir 
voto e depois somem. Uma prova é esta reunião, na 
qual vieram poucos deputados e apenas um senador”. 

Presentes 
Estiveram no evento o senador Carlos Viana 

(PHS), os deputados federais Igor Timo (Pode-
mos), Diego Andrade (PSD), Pinheirinho (PP) e 
Charlles Evangelista (PSL); e os estaduais Virgílio 
Guimarães (PT), Laura Serrano (Novo), Ana Paula 
Siqueira (Rede) e Antônio Carlos Arantes (PSDB). 

Já em relação aos prefeitos, estavam presentes 
Celso Antônio da Silva (PSDB) - Confins; Otoni Alves 
de Oliveira (PV) - Florestal; Matarazo José da Silva 
(PV) - Itaguaçu; Valéria Aparecida dos Santos (MDB) 
- Juatuba; Rogério César de Matos (PPS) - Lagoa 
Santa; Antônio Divino de Souza (MDB) - Matozi-
nhos; Moacir Martins da Costa (PSC) - Ribeirão das 
Neves; Maria Auxiliadora Ribeiro (PV) - Rio Acima; 
Diego Alvaro dos Santos (PT) - São José da Lapa; 
Eduir Camargos Almeida (DEM) - Franciscópolis; 
Geraldo Magela Barbosa (PP) - Onça de Pitangui; 
Antônio Osmar da Silva (PSDB) - Piracema; Nirley 
de Pinho Tavares (PCdoB) - Sabinópolis; Amariles 
Santos Lima (PSDB) - Coronel Murta.

A mesa do evento foi formada por Carlos Viana, Alexandre Kalil, Vitor Penido e Waldir Silva
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AMM ExigE PAgAMEnto AoS MuniCíPioS

No dia 19 de novembro, na sede da Confederação Nacional de Muni-
cípios (CNM), em Brasília, prefeitos de todo o país se encontraram 
com o presidente da República, Michel Temer (MDB), quando 

apresentaram a pauta municipalista em 
debate na capital federal, dentro do evento 
“Encontro dos municípios com o presidente 
da República”, promovido pela entidade 
municipalista.

Na oportunidade, o presidente da 
Associação Mineira de Municípios (AMM), 
1º vice-presidente da CNM e prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda (MDB), entregou ao 
presidente Temer requerimento de decreto 
para intervenção federal no Estado de Minas 
Gerais, nos termos do artigo 34, V, “b” da 
Constituição Federal de 1988. O pedido aten-
de também a solicitação de 18 associações 
microrregionais mineiras.

Segundo o presidente da AMM, foram esgotados todos os esforços e 
tentativas de diálogo com o Governo do Estado de Minas Gerais para a solução 
do confisco dos repasses aos municípios, além de ações nos órgãos judiciais e 

fiscalizadores, sem nenhuma resposta efetiva. 
“Tentamos o diálogo. Entramos com 

diversas ações, buscamos apoio de todos os 
poderes e nada. A dívida do Estado com os 
municípios só aumenta e já passa dos R$ 10 
bilhões. O Estado voltou a confiscar o ICMS 
semanal e os municípios não aguentam mais. 
Por isso, estamos aqui, em Brasília, requerendo 
essa intervenção ao presidente. A situação é 
gravíssima e as prefeituras estão à beira de fe-
char as portas, desencadeando uma crise sem 
precedentes em Minas”, desabafou Julvan.

O presidente Temer se sensibilizou com a 
questão e prometeu tomar providências com 
o caso que envolve os municípios mineiros.

Julvan Lacerda com o presidente Michel temer
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Política em ouro Preto
Deve ser por conta da fama da cidade que tudo em Ouro 

Preto acontece de maneira diferenciada. Na política, então, 
nem se fala. Veja que, faltando 2 anos para a sucessão do atual 
prefeito Julio Pimenta (MDB), já se fala na eleição municipal. 
E, um dos nomes mais lembrados para voltar ao comando 
do município é o do atual secretário de Cultura do Estado, 
Angelo oswaldo.

Comentário único. Claro que até lá muita água irá passar 
por debaixo dessa ponte. Quem sabe, o próprio Julio Pimenta 
anime tentar a reeleição?

Fabinho Liderança
O popular Fabinho Liderança (MDB), reeleito para mais um 

mandato como deputado federal, continua dizendo a amigos 
que será candidato à presidência da Câmara Federal. Mas, em 
Brasília, assessores do futuro presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
não demonstram qualquer interesse na possível candidatura 
do parlamentar mineiro. Coisas da política...

Ligações perigosas
Já chegou ao gabinete de transição do presidente Bolso-

naro (PSL), no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, a 
informação de que é forte a ligação do deputado eleito Aécio 
neves (PSDB) com o grupo da Vale. Esta aproximação teria 
acontecido pelas mãos do então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso (PSDB).  

Cena única – Se esta informação procede, só o tempo 
dirá. Mas nos bastidores do Congresso Nacional, os jornalistas 
da crônica política sempre souberam do prestígio do político 
mineiro nas grandes esferas do setor industrial brasileiro e até 
internacional.

Forma dos militares
“Esperem só começar o futuro governo para todos obser-

varem a força dos militares na base e na própria sustentação 
técnica do Palácio do Planalto. Depois dos governos militares, 
viveremos uma época em que as Forças Armadas terão pre-
sença maciça em Brasília”. Opinião do jornalista da crônica 
política mineira Carlos Lindenberg.

 

Apoio qualificado 
Político com mais de três décadas de experiência, 

ex-deputado estadual e federal, secretário de Estado e chefe 
do Executivo municipal pela 5ª vez em Nova Lima, Vitor Penido 
(DEM) pode ser considerado, atualmente, um dos interlocuto-
res dos prefeitos para um diálogo menos áspero com o futuro 
governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

Cena final. Só para rememorar: Penido é presidente da 
Associação dos Municípios da Região Metropolitana de BH 
(Granbel) e presidente da Associação dos Municípios Minera-
dores de Minas Gerais (Amig), com dezenas de filiados.

De JF para BH
Se for candidatar-se à reeleição, o prefeito de Belo Horizon-

te, Alexandre Kalil (PHS), certamente, terá mais um concor-
rente. Trata-se do deputado do PSB, Júlio Delgado. Nas rodas 
de amigos, em Juiz de Fora, ele tem avisado que vai transferir 
o título eleitoral para a capital mineira com a finalidade de se 
inserir na política de BH. Aliás, há muito tempo Delgado trouxe 
sua família para residir por aqui. O nobre parlamentar pode 
estar dando um tiro no escuro.

Embate dos vereadores
É cada vez mais tenso o clima entre os vereadores Léo 

Burguês (PSL), líder do prefeito na Câmara de Vereadores de 
BH, e seu colega de parlamento gabriel Azevedo (PHS). As 
pessoas, na hora dos debates, ficam inquietas e preocupadas 
com a possibilidade de haver até agressão física caso as dis-
cussões continuem neste elevado nível de temperatura. Cruz 
credo, gente! 

Receita paulistana
Participando de um debate na TV Cultura, o ouvidor-geral 

das Polícias de São Paulo, Benedito Mariano comentou: “O 
que houve foi a proibição de concurso para a Polícia Civil de 
São Paulo. O governo não tem que jogar a culpa em cima dos 
funcionários públicos. Para solucionar a falta de dinheiro, basta 
acabar com as desonerações fiscais”. Seria tão simples assim, 
ouvidor? Claro que não! 

Força do Adalclever
Circula nos bastidores da Assembleia que o presidente da 

Casa, Adalclever Lopes (MDB), mesmo tendo que deixar o 
posto no final de janeiro é, atualmente, um exímio coorde-
nador dos entendimentos visando a eleição da próxima Mesa 
Diretora da ALMG. 

nióbio e o senador 
Em Brasília, o senador eleito por Minas, Carlos Viana (PHS), 

disse que vai propor uma Comissão Permanente no Senado 
com objetivo de atuar para saber o que se passa nos bastidores 
da mineração brasileira, inclusive em relação ao nióbio.

nióbio ii
Durante evento em São Paulo, o cientista político e econo-

mista Ricardo Sennes comentou que o nióbio brasileiro, ex-
portado para o mundo inteiro, carece ser mais valorizado, pois, 
atualmente, é usado nas sofisticadas sondas que perfuram 
poços a 5 mil metros de profundidade, nas águas marítimas 
do nosso país para buscar o petróleo do programa pré-sal.
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Instituto Mineiro de Contabilidade

Loraynne Araujo

Embora neste momento em que 
escrevo o Fórum Internacional pelo 
Desenvolvimento Sustentável ainda 
não havia acontecido, pois foi reali-

zado na última sexta-feira (23 de novembro) 
pelo Instituto Sustentar, é possível intuir que 
tenha sido um grande sucesso. Isso se deve 
não apenas aos temas tratados, cujo foco, di-
recionado para os avanços na busca de uma 
convivência harmônica entre os interesses 
empresariais e a premência da exploração 
sustentável dos recursos naturais, mas, 
especialmente, pela participação de muitos 
nomes de peso entre os conferencistas e pela 
presença maciça, a julgar pelas inscrições, 
de empresários.

Este fato demonstra claramente que o 
universo corporativo – aí incluídos empreen-
dimentos de todos os segmentos e portes – já 
considera a sustentabilidade não mais como 
uma opção, mas como um fator essencial 
para seu próprio desenvolvimento. De modo 
cada vez mais nítido, a adoção de práticas 
sustentáveis já é percebida como algo que vai 
muito além do papel ecológico de sua origem, 
mas sim como um item de grande relevância 
para a rentabilidade, crescimento, garantia 
do abastecimento de insumos e a imagem 
institucional. Elas são vistas, especialmente, 
como um bom negócio.

Há relativamente pouco tempo, atividades 
extrativas como a mineração e o agronegócio, 
assim como a própria indústria, não tinham 
a percepção de que os recursos naturais não 
são infinitos. Mesmo aqueles renováveis, sem 
o adequado manejo, estariam fadados a se 
extinguir. E muitas empresas e empresários 
se arrepiavam ao ouvir falar dos movimen-
tos ecológicos de então, daqueles a quem 
chamavam de “ecochatos” – muitos destes, 
movidos mais por engajamentos políticos que 
preservacionistas, realmente o eram.

Foi preciso que pessoas esclarecidas per-
cebessem a premência de uma mudança de 
perspectiva para que o ecológico desse lugar 
ao sustentável, retirando do debate o conteúdo 
ideológico e dando à sustentabilidade o caráter 
de política governamental. Hoje, a atenção 
corporativa, política e social quanto à preser-
vação e conservação dos recursos naturais 
é um fato inegável a ponto de se tornar não 
apenas um esteio para a economia, mas uma 
condicionante do desenvolvimento econômico.

Mas ainda há muito o que fazer. O 
Sustentar procurou mostrar isto, inclusive 
porque aconteceu num momento muito 
especial, numa fase de transição em que um 
novo presidente da República está prestes 
a assumir seu mandato e ninguém sabe 
ainda, com clareza razoável, quais são suas 

concepções e propostas quanto a estas ques-
tões. Aparentemente, o governo que tomará 
posse em 1º de janeiro não tem posições bem 
definidas a este respeito. Decisões em todos 
os campos de atividades político-econômicas 
são diariamente anunciadas, sendo seguidas, 
muitas vezes, por recuos declarados no dia 
seguinte. O fato é que não se sabe ainda 
qual é a visão da nova administração federal 
sobre questão da sustentabilidade, tanto que 
cogitou-se incorporar num mesmo ministério 
a agricultura e o meio ambiente, setores 
que reconhecidamente ainda têm lá suas 
diferenças.

Foi diante deste contexto de indefinições 
que o Instituto Sustentar, ao direcionar a 
programação deste novo encontro para a 
busca de soluções estratégicas, como novas 
tecnologias, métodos de gestão com foco na 
responsabilidade socioambiental terá, sem 
dúvida, oferecido contribuições importantes 
para a formulação, pelo novo governo, de 
políticas – ambientais, sociais, agrícolas, 
minerárias, regulatórias, entre tantas outras, 
que levem em conta suas múltiplas conexões 
com a economia. Há, nesta fase pré-posse, 
muitos equívocos, ainda perdoáveis pela visí-
vel falta de traquejo político de boa parte da 
equipe. Aguardemos janeiro. Nossa torcida é 
para que acertem a mão.

Que acertem a mão!

Preço do gás de cozinha pode 
chegar a 10% do salário mínimo

Considerado um bem de primeira ne-
cessidade para as famílias brasileiras, o 
valor do gás de cozinha tem assustado 
os brasileiros. Somente neste ano, o 

produto soma cinco altas e o preço do botijão de 
13 kg - o mais usado nas residências - pode che-
gar a quase R$ 90 em algumas revendedoras de 
Belo Horizonte, segundo pesquisa realizada pelo 
Mercado Mineiro. Além disso, a variação dentro 
da capital mineira pode chegar até a 60%. 

O último aumento foi anunciado no dia 6 
de novembro e o gás de cozinha deve aumen-
tar 8,5%. Com isso, o botijão de 13 kg passa 
a custar R$ 25,07 para os estabelecimentos. 
Ademais, desde 2017, quando houve uma 
alta significativa, de acordo com informa-
ções do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 1,2 milhão de residências 
brasileiras voltaram a usar lenha ou carvão 
para cozinhar. 

O diretor do site Mercado Mineiro, Felicia-
no Abreu, afirma que essas altas aconteceram 
depois da mudança da política de preço da 
Petrobras. “Antigamente, a empresa tinha 
um regime voltado para o mercado interno 
e, agora, ela aumenta ou diminui o preço de 
acordo com a cotação do dólar ou com o mer-
cado externo, pois há uma nova concepção de 
que deve-se pensar também nos investidores”. 

Na avaliação de Abreu, o aumento pre-
judica tanto o consumidor como também o 
comerciante. “Esse último reajuste foi pesado, 
tanto que o mercado não está corresponden-
do e, segundo vários revendedores, eles não 
estão repassando essa mudança por haver 
um medo de perder ainda mais clientes. As 
pessoas não estão comprando”. 

Em outubro, o valor médio do botijão era 
de R$ 70,70 e hoje é de R$ 71,85, isso quando 
o consumidor busca o produto no depósito. 
Quando o botijão é entregue em casa, o valor 
vai para R$ 78,18. Porém, como em qualquer 
reajuste em produtos básicos, os que mais so-
frem são os assalariados. “São essas pessoas 
que mais precisam do gás de cozinha. Uma 

família comum, utiliza um botijão e meio por 
mês, pois precisam do fogão para fazer prati-
camente tudo, afinal não há sobras no salário 
para comer fora de casa. Então, fazendo as 
contas, esse valor gasto pode chegar até a 
10% do salário mínimo”. 

Para o diretor do Mercado Mineiro, a 
única saída para questão seria a redução de 
impostos no produto. “Há dois lados, o da 
empresa que precisa gerar lucro para os seus 
acionistas e o do povo que necessita daquele 
bem. Então, para tentar resolver esse proble-
ma, deveria haver uma redução das taxas 
que incidem sobre o gás. O governo deixaria 
de receber um pouco para aliviar o bolso dos 
brasileiros”. 

Pesquisa de preço
Abreu reitera que, neste momento, o me-

lhor a se fazer é pesquisar o preço em todos os 
lugares, afinal pode-se encontrar gás de R$ 59 
até R$ 90, sendo que os bairros Vista Alegre, 
na região Oeste, e Santa Helena, no Barreiro, 
é onde há os melhores preços e os mais caros 
estão no Paquetá e Liberdade, ambos na re-
gião da Pampulha.  “Essa variação é normal, 
entretanto, nesse caso, ela não depende da 
localização, mas sim da concorrência. Há 
poucos depósitos de gás na Zona Sul porque 
os aluguéis são mais caros. Mas cabe ao con-
sumidor pesquisar e questionar também os 
valores praticados”.   

Mudanças de hábitos 
A dona de casa Silvania Macedo conta 

que o aumento do botijão de gás a fez mudar 
alguns hábitos dentro da cozinha. “Eu faço, por 
exemplo, arroz para mais dias, estou deixando 
o feijão de molho de um dia para outro, porque 
cozinha rapidinho, e evito fazer assados. Além 
disso, troquei algumas marcas de produtos, 
como o feijão, farinha de trigo, manteiga, leite 
e fermento em pó, também para economizar”. 

Ela também vende bolos e conta que está 
segurando ao máximo para repassar essa úl-
tima alteração. “Ainda não aumentei o preço 
dos bolos porque sei que não está fácil para 
ninguém”, finaliza.

o que diz a Petrobras: 
Por meio de nota, a empresa 

atribui o aumento do gás ao mercado 
internacional. “A desvalorização do 
real frente ao dólar e as elevações 
nas cotações internacionais do gás 
liquefeito de petróleo (GLP ) foram os 
principais fatores para a alta. A referên-
cia continua a ser a média dos preços 
do propano e butano comercializados 
no mercado europeu, acrescida da 
margem de 5%”.
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Combate à corrupção 
As pessoas não podem fi car esperando apenas pelas ações da 

Operação Lava Jato no que diz respeito ao combate à corrupção. A so-
ciedade deve colaborar e estar preparada para enfrentar esse tipo de 
prática, inclusive, nas grandes empresas brasileiras como acontece 
nos países civilizados. Opinião da procuradora da República Federal 
Anamara osório Silva, em recente debate nacional sobre o tema.

Brasil republicano 
Indagada sobre o que signifi ca a palavra república, sistema 

político que rege o Brasil, a historiadora mineira, Carolina Star-
ling, professora da UFMG, destacou: “Os valores republicanos 
estão demarcados no âmbito da tolerância e da liberdade 
em todos os sentidos, além da democratização em geral”. A 
professora, inclusive, fez esse comentário no feriado de 15 de 
novembro, dia da Proclamação da República. 

Preço do combustível 
As primeiras reações em relação à indicação do economista 

Roberto Castelo Branco para a presidência da Petrobras agra-
dou o mercado, mas na opinião do comentarista da Globo 
News, Valdo Cruz, por ser da ala liberal do futuro governo, 
a tendência é que o próximo dirigente mantenha o mesmo 
esquema de preço do combustível. Ou seja, os consumidores 
pagando valores elevados, podem apostar. 

Patrus na liderança?
Embora esteja costurando sua candidatura à presidência da 

Casa, o deputado Agostinho Patrus Filho (PV), caso não consiga 
levar seu projeto com sucesso até o fi m, deverá ser o líder do go-
verno na Casa Legislativa. Esses são os comentários ouvidos junto 
a alguns membros da Comissão de Transição do Governo Mineiro.

Sucessão municipal
São oito os pré-candidatos à sucessão à presidência da 

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Uma coisa parece 
certa: Léo Burguês (PSL) é líder do Governo e não preten de lar-
gar o posto. Fontes garantem que o cargo o deixa confortável.

 

A vez da Agricultura
A partir de janeiro, o setor da Agricultura volta à presidência do 

Sebrae Minas. Faz parte de um rodízio, ou seja, a cada 3 anos, uma 
das entidades do setor produtivo mineiro fi ca no comando. Até 
agora, quem preside é o representante da Fiemg, teodomiro Diniz.

Petistas se enfrentam
Não convidem para a mesma mesa os petistas odair Cunha e 

Rogério Correia. Ambos são deputados federais pelo PT, mas de 
correntes diferentes, porém o motivo da animosidade estaria re-
lacionado à última eleição para o Governo de Minas. A conferir...

Quintão x Virgílio
Pelo que se sabe dos bastidores, o deputado Virgílio gui-

marães busca ser o primeiro secretário da Assembleia a partir 
de fevereiro. O problema é que seu colega de partido André 
Quintão também está conversando sobre o assunto. Isto ainda 
vai dar xabú, ora se vai.
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D ia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra no Brasil, 
a ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade, já 
que  nosso país é considerado um dos mais rascistas e desiguais do mundo, e 

como diria Rita Izsák - relatora especial das Nações Unidas sobre Questões de Minorias 
-  “pobreza tem cor no Brasil”.

Falta de representatividade em posições públicas e privadas, politícas de Estado 
são importantes para romper o ciclo de marginalização e promover o desenvolvi-
mento econômico e social de uma população que sofre com o peso de 300 anos 
de escravidão no Brasil.

A necessidade de tais politicas está embasada na comparação entre os dados 
da população branca, negra e parda nos estudos da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) realizadas pelo IBGE. Analisando os eixos trabalho, renda e 
educação chegamos há algumas conclusões preocupantes, como em 2017 a renda 
média do trabalho para negros era de R$ 1.570, para pardos de R$ 1.606 e  de R$ 
2.814 para brancos.

Segundo dados do IBGE no 3º trimestre de 2018 registrou um desemprego mais 
alto entre pardos (13,8%) e pretos (14,6%) do que na média da população (11,9%). 
Em 2015, os dados da PNAD mostram que apesar dos negros e pardos representa-
rem 54% da população na época, a sua participação no grupo dos 10% mais pobres 
era muito maior: 75%. Já no grupo do 1% mais rico da população, a porcentagem 
de negros e pardos era de apenas 17,8%.

Em 2016, a  taxa de analfabetismo era mais que o dobro entre pretos e pardos 
(9,9%) do que entre brancos (4,2%) e a  porcentagem de brancos com 25 anos ou 
mais que tinham ensino superior completo era de 22,9%. É mais que o dobro da 
porcentagem de pretos e pardos com diploma: 9,3%. Essa situação da população 
negra é fruto dos anos de escravidão combinados com a falta de políticas públicas 
para minimizar as desigualdades e reparar a dívida histórica que o país tem com os 
afrodescendentes por anos de exploração.

Sendo assim, é de função do Estado, como regulador e planejador da eco-
nomia, fomentar políticas públicas que amenizem as desigualdades raciais, que 
consequentemente minimizariam as diferenças sociais e assim, promoveriam o 
desenvolvimento econômico. Indo muito além da lei de cotas raciais nas universidades 
e nos concursos públicos.

Uma economia só pode crescer de maneira sustentavel em longo prazo quando 
existe uma busca pelo crescimento econômico junto com o desenvolvimento social, 
sendo o papel fundamental do Estado valorizar o capital mais importante de sua 
economia, o capital social, este capital é o responsável pelo sucesso das políticas 
econômicas em longo prazo, e que sustentam de forma eficiente a economia nacional, 
que promovem o crescimento da demanda agregada, que estimula o crescimento 
do PIB, mas não só destes, como também do índice de desenvolvimento humano.

Entratanto, as políticas sociais promovidas pelo governo Temer (MDB) pre-
carizaram a população mais carente, entre ela a população negra, retrocedo em 
anos o índice de desevolvimento social, inclusive segundo relatório da ONU, o Brasil 
voltou a fazer parte do Mapa da Fome. E apesar do fiasco do resultado econômico 
e social do atual governo, o presidente eleito declara suas preferências ultraliberais 
para a economia, com a manutenção de políticas insuficientes para a promoção de 
um desenvolvimento econômico sustentável em longo prazo e consequentemente 
prejudicial substancialmente a classe C/D/E de nosso país, aprofundando as desi-
gualdades sociais e raciais.

Não se resolve os graves problemas sociais brasileiros e as entraves do desenvol-
vimento econômico com políticas austeras ou com a redução dos direitos garantidos 
da maior parte da populção brasileira, mas a promoção de um Estado inteligente, que 
não é um Estado mínimo e nem um Estado máximo, mas um Estado com políticas 
concretas e bem definidas, de educação, saúde, cultura, trabalho e econômica.

O Estado aqui descrito, não é uma Estado utópico, pois com políticas bem 
definidas podemos alcançar o máximo do desenvolvimento econômico e social, o 
que infelizmente não tem sido as propostas até então apresentadas pelos nossos 
governantes.

“No final de contas, o valor de um Estado é o valor dos indivíduos que o com-
põem”.  Stuart Mill.

othon Palace é um dos 24 hotéis
que fecharam as portas na capital
Cerca de 2 mil postos de trabalho foram perdidos desde o ano passado

Inaugurado em 1978, o majestoso 
prédio do Othon Palace Hotel recebeu 
seus derradeiros hóspedes na última 

semana, mas ele não é o único. Segundo 
a Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis de Minas Gerais (ABIH-MG), 24 em-
preendimentos hoteleiros encerraram suas 
atividades na cidade nos últimos 2 anos, 
deixando 1.920 pessoas sem emprego, 
uma média de 80 funcionários por hotel, 
só no Othon foram 170 pessoas demiti-
das. Esse número é subnotificado já que, 
segundo informações do Observatório do 
Turismo de Minas Gerais, apenas 51% dos 
hotéis são associados à ABIH-MG.

De acordo com o vice-presidente 
da ABIH-MG, Rodrigo Mangerotti, a 
demanda hoteleira na capital mineira 
vem aos poucos retomando o patamar 
de antes da Copa do Mundo, principal 
fator atribuído à superofertas de leitos 
na cidade. “A Copa foi importante para o 
destino devido às melhorias acontecidas, 
bem como a divulgação para mercados 
consumidores. O problema para o seg-
mento foi que, como em todo mercado, 
quando se percebe uma oferta superior 
à demanda, faz com que tenhamos uma 
crise de preço”, avalia.

Mesmo com a instabilidade, o setor é 
de peso para a economia do Estado. Se-
gundo o Observatório do Turismo, o fluxo 
turístico em Minas, em 2017, foi de mais 
26 milhões de pessoas, sendo cerca de 6 

milhões em Belo Horizonte e 20 milhões 
no interior. Gerando uma receita turística 
de R$ 16 bilhões. Os números já foram 
melhores. A taxa de ocupação dos hotéis 
no ano passado foi de 45%. Uma constante 
queda quando comparado com anos ante-
riores. No período de 2008, 2009, 2010 e 
2011, por exemplo, as taxas de ocupações 
foram de 64,5%, 61,7%, 64,6% e 62%, 
respectivamente. Hoje, Belo Horizonte e 
a região metropolitana tem 148 hotéis, 
segundo a ABIH-MG.

A rede carioca Othon encerrou o funcio-
namento em BH sem detalhar os motivos. 
Mas a empresa de capital aberto anunciou 
um prejuízo líquido de R$ 18,53 milhões no 
2º trimestre de 2018, valor 39,97% superior 
ao dano líquido de R$ 13,24 milhões apu-
rado no mesmo período do ano anterior. 
Além da filial mineira, também foi fechado 
o hotel baiano da rede.

In memoriam

Antigamente símbolo de luxo e 
confraternização no coração da cidade, 
o Othon deixa órfãos. Entre eles, o re-
pórter fotográfico e empresário Valdez 
Maranhão, 62, que realizou 12 edições 
da sua famosa “Feijoada do Maranhão”, 
no Varandão do 25ª andar do hotel, rea-
lizada desde 1991.  “Foi uma perda muito 
grande para BH. Além das feijoadas, fiz 
minha festa de 50 anos e dois carnavais 
lá. Foi uma tristeza danada na despedida. 
Os funcionários també m estavam bem 
tristes”, detalha.

José Carlos Rodrigues, 64, estava na 
equipe que preparava o hotel para a inau-
guração, trabalhou na rede por 16 anos 
como assistente de alimentos e bebidas, e 
esteve presente no seu último dia. “O Othon 
era um ícone nacional, trabalhei em outros 

lugares, mas nenhum me marcou tanto. Foi 
uma notícia muito triste e não à toa, o hotel 
estava lotado na despedida”, lembra.

Para Mangerotti, vai ser difícil preen-
cher a lacuna deixada pelo hotel. “Uma 
marca forte como Othon e um local que 

fez parte de decisões políticas, culturais e 
econômicas durante tantos anos deixará 
saudades”. Sobre o futuro do prédio,  com 
273 quartos distribuídos em 29 andares, o 
vice-presidente da ABIH-MG não tem palpi-
tes: “Por enquanto, só boatos e fake news”.
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Desigualdade racial e os entraves do 
desenvolvimento econômico no Brasil
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

O Sesc, integrado ao Sis-
tema Fecomércio MG, Sesc 
e Senac, oferece ao público 
passeios inéditos aos sábados 
até o fim do ano. A ideia é 
visitar pontos turísticos de Belo 
Horizonte com o objetivo de 
provocar um olhar diferenciado 
para lugares rotineiros. Confira 
abaixo as opções, haverá tour 
gratuito e com preços máximos 
de R$ 67 para o trabalhador 
do comércio de bens, serviços 
e turismo. 

Mulheres Mineiras do
imaginário Popular

Belo Horizonte 
Data: 24/11/18

Que tal conhecer as lendas 
urbanas de Belo Horizonte em 
um cenário para lá de inusitado 
e outro muito famoso em Belo 
Horizonte? Fundada em 1897, 
a capital mineira ergueu-se 

sobre os escombros do antigo 
Curral del Rei. Há quem afirme 
que alguns fantasmas desses 
primeiros habitantes expul-
sos, ainda hoje, assombram à 
cidade. Este roteiro tem como 
foco as mulheres que povo-
am o imaginário popular dos 
belo-horizontinos, passando 
pela Praça da Liberdade e o 
Cemitério do Bonfim. 

Lá da Favelinha
Belo Horizonte
Data: 1º/12/18

Um passeio que celebra 
a história e relevância da pe-
riferia. O Centro Cultural “Lá 
da Favelinha” é um ponto de 
resistência, criatividade e em-
preendedorismo. Tudo come-
çou com uma oficina de MCs 
ministrada por Kdu dos Anjos, 
artista nascido e criado na vila 
Novo São Lucas, no Aglomera-

do da Serra. A oficina cresceu, 
formou um grupo musical, 
fundou uma biblioteca, abriu 
as portas e rapidamente se 
tornou o centro cultural. 

Arte urbana
Belo Horizonte

Data: 8/12/18
Passeio gratuito para tra-

balhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo
Entre tantos prédios na re-

gião central da capital, alguns 
chamam atenção pela arte 
urbana estampada em suas 
estruturas. Todas as constru-
ções podem ser vistas da Rua 
Sapucaí, transformada no pri-
meiro mirante de arte urbana 
do mundo.

Confira os preços e mais 
informações sobre os passeios 
pelo site  www.sescmg.com.br

Sesc realiza passeios
turísticos até o fim do ano

Destinos incluem roteiros por pontos turísticos de BH
D
iv

ul
ga

çã
o

Faemg

O presidente do 
Sistema Faemg, 
Roberto Simões, 

foi eleito para presidir o 
Conselho Deliberativo 
do Sebrae Minas no 
quadriênio 2019/2022. 
Ele já ocupou o cargo 
na gestão 2007-2010 
e presidiu também o 
Conselho Deliberativo 
Nacional (CDN) do Se-
brae, de 2011 a 2014. Roberto Simões
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uM noVo BRASiL - Outro dia tive uma conversa com a jornalista e 
economista Rita Mundim. Assim como eu, ela está muito otimista com 
o governo Bolsonaro (PSL). Segundo Rita, o Brasil deverá trocar a espe-
culação financeira pelo trabalho. A economista deu exemplo de países 
onde o que vale é o trabalho e suas economias se destacam por um bom 
Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de toda a produção vendida 
que gera riqueza, que nada mais é que a geração de emprego e renda 
da população. Aliás, a equipe econômica de Bolsonaro já sinalizou isso 
ao anunciar a continuação da atual política monetária e financeira do 
governo Temer que manteve a inflação num rigoroso controle, com a taxa 
de juros da Selic mais baixa dos últimos 30 anos.

DiSPutA - Depois que o ex-juiz Sérgio Moro demonstrou vontade de 
enfrentar o crime organizado no Brasil, o presidente do STF, Ministro Dias 
Toffoli, resolveu preocupar-se com o tema. Acaba de criar uma comissão 
para acompanhar, debater e propor sugestões na área de segurança 
pública. Por que o ministro não pensou nisso antes? Parece que é um 
desejo de confrontar Sérgio Moro, que já mostrou ao que veio.

AgoRA? - Ninguém contesta a luta dos prefeitos de Minas para receber 
o que suas cidades têm direito junto ao governo do Estado, que deixou 
de depositar parte do dinheiro do ICMS em suas contas. Já são mais de 
9 bilhões. Mas pedir intervenção federal em Minas ao final do governo 
Pimentel (PT) é inócuo. É que agora apertou mais a pressão sobre os 
prefeitos por causa do décimo terceiro que muitos não pagarão. Há de se 
destacar que algumas prefeituras, apesar da crise, estão pagando o 13º e 
mais o salário de novembro, exemplo de Sabará e Nova Lima.

Será que desta vez vão pegar Aécio Neves (PSDB)? O problema 
de Aécio e Furnas é uma velha luta do agora deputado federal 
Rogério Correia (PT), que será seu colega na Câmara.

Devagarinho o DEM já emplacou três ministros na equipe de 
Bolsonaro. Os deputados eleitos pelo PSL, partido do Presidente, 
já andam reclamando.

Eleições - A Associação dos Municípios da Área Mineira da 
Sudene (Amams) convoca para Assembleia Geral Extraordinária, 
no dia 17 de dezembro, a fi m de eleger o seu 19º presidente, que 
administrará a entidade de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.

Essa do prefeito Alexandre Kalil (PHS) de mandar para a 
Câmara um substitutivo do novo Plano Diretor da cidade para ser 
votado é uma falta de respeito com toda a sociedade que se reuniu 
muito tempo para elaborar sua própria versão. Quem queimou as 
pestanas para elaborar o programa fez papel de palhaço.  

Se eu fosse advogado, iria pegar as ações dos atingidos pelas 
enchentes de Venda Nova graciosamente. Depois que o prefeito 
confessou sua culpa, qualquer advogado ganha a causa das 
famílias que perderam seus entes queridos.

SindasfarQ comemora 86 anos - O Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos e Químicos para Fins Industriais no Estado de Minas Gerais 
(Sindusfarq) celebrou seus 86 anos de atuação. A cerimônia que aconteceu 
no dia 22 de novembro contou com cerca de 300 pessoas e homenageou 
empresas, autoridades e profissionais ligados ao setor farmacêuticos, 
químicos e cosméticos com a entrega da medalha Olavo Machado Júnior.

Domingo, dia 25 de novembro

Waldir Martins Carneiro 
Piti Viganó - Carretão Gaúcho
Gabriel Costa Pena Siqueira

Segunda-feira, 26

Jornalista Márcio Dotti
Empresário Nilo Simão 
Jornalista Walter Luiz de Oliveira 
Padre Nereu de Castro Teixeira

terça-Feira, 27

Ex-deputada Maria Lúcia Cardoso 
Tonico Brandão, ex-prefeito de Brumadinho 
Dona Lavínia Silva Torres

Quarta-feira, 28

Julia Lucas Diniz Ferreira
Herval Junior 
Alice Rocha Borges

Quinta-feira, 29

Delegado Eduardo Alberto Pinto 
Advogado Ari de Almeida
Jornalista Jardel Gama

Sexta-feira, 30 

Sra. Francilene França Silveira - esposa  de Alencar da Silveira Junior 
Chamone Nassif Junior 
Bernardo Monteiro

Sábado, dia 1º de dezembro 

Vinicius de Campos Diniz
Renato Martins da Silva 
Patrícia Lopes Aleixo
Antônio Penato

o aniversariante
da semana é
o empresário
nilo Simão, nome
forte do transporte
em Belo Horizonte
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Leíse Costa

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

CooRDEnADoRA Do CuRSo DE PSiCoPEDAgogiA Do CEntRo
uniVERSitÁRio intERnACionAL unintER – release@pg1com.com

gEnoVEVA RiBAS CLARo

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sensibilidade nos dentes 
atinge 70% da população

Hábitos simples podem evitar o problema que é tão comum

D iferente do que alguns pos-
sam imaginar, o problema 
bucal que mais atinge a 

população não é a cárie, mas a 
sensibilidade dentária. Aquela 
dor curta, mas aguda ao encostar 
um ou mais dentes em alimentos 
muito quentes ou gelados atinge 
70% dos brasileiros.

A sensibilidade dentária, ou hiper-
sensibilidade dentinária, é provocada 
por uma degradação química do 
esmalte do dente que causa um des-
locamento da gengiva e a expõe uma 

estrutura chamada de dentina, tecido 
que pode ser visualizado na coroa 
do dente ou abaixo da gengiva, que 
tem conexão com os nervos. Quando 
esses nervos desprotegidos tocam em 
alimentos quentes, frios, ácidos ou até 
mesmo um talher, a dor é imediata.

Segundo explica a cirurgiã den-
tista Renata Amorim, ingerir alimen-
tos ou bebidas como refrigerantes, 
isotônicos, cerveja, vinho, iogurte, 
tomate, vinagre e frutas cítricas pode 
dissolver gradualmente o esmalte e 
levar à exposição da dentina. “Fatores 
como estresse e lesões que ocorrem 
devido a hábitos como bruxismo, roer 
unhas, morder objetos e, até mesmo, 

em pacientes com problemas gás-
tricos (como anorexia, bulimia, etc) 
ou dependentes químicos também 
podem causar essa exposição”, 
afirma. De acordo com a dentista, 
até uma escova de dente muito dura 
pode lesionar a gengiva do paciente 
e causar o problema.

Escovar os dentes logo em se-
guida agrava o quadro, uma vez que 
o creme dental pode reagir com os 
ácidos e acelerar a corrosão. Portanto, 
além de evitar o consumo exagerado 
de alimentos ácidos, a dica da dentis-
ta é esperar 30 minutos para limpar 
os dentes. “Não existe uma faixa etá-
ria específica ou gênero com maior 
predisposição à doença. Os hábitos 
de vida é que podem influenciar no 
surgimento da sensibilidade. Por 
isso, é importante manter uma dieta 
saudável, cuidar da higiene bucal e 
frequentar um dentista regularmen-
te”, ressalta.

O tratamento para a redução da 
sensibilidade requer procedimentos 
no consultório e em casa, e vai desde 
aplicações de laser e medicamentos 
dessensibilizantes até restaurações e 
cirurgias de recobrimento radicular. 
Os casos variam e somente um den-
tista pode avaliar a situação.

Mesmo sendo da área, a técnica 
em saúde bucal Beatriz Leite nunca foi 
alertada que existia tratamento para 
o problema que lhe causava tanto 
desconforto. “Sentia muita dor e uma 

sensação de choque, principalmente, 
nos dentes anteriores”. Sorvete, 
laranja e suco de limão entravam na 
lista de alimentos e bebidas que mais 
causavam dor. 

Só depois de começar a trabalhar 
em um consultório que ela descobriu 
que havia solução. “Na primeira sessão 
no dentista já senti a diferença. Mas 
ainda estou em tratamento”, conta.

Dicas
não exagere nos alimentos ou bebidas ácidas

Evite o excesso de ingestão de refrigerantes, vinagre, limão, abacaxi, café, vinho, molho de tomate, etc. Esses 
alimentos dissolvem lentamente o esmalte e levam à exposição da dentina. Utilizar um canudo é uma opção 

30 minutos depois
Escovar os dentes logo depois de se alimentar agrava o problema. Realize a higiene bucal 30 minutos 

depois de comer. 

Escova macia
A escovação com pressão exagerada pode causar o desgaste do esmalte 

dentário. O certo é usar uma escova com cerdas 
macias e pontas arredondadas e escovar sua-
vemente e com cuidado, sempre realizando 
movimentos circulares.

Controle-se
É difícil controlar algo que já 

se tornou automático na sua 
rotina. Mas morder objetos 
como tampa de caneta ou roer 
unhas são grandes inimigos do 
esmalte do dente. Por isso, evite.
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Dislexia: por que 
aconteceu com meu filho?

Nós, seres humanos, so-
mos excessivamente sociais. 
Temos a possibilidade de nos 
comunicarmos por meio da 
linguagem. E a comunicação 
é uma atividade social, rica 
e complexa, que envolve 
competências linguísticas, 
cognitivas e pragmáticas. 
Existem no cérebro áreas 
destinadas para atender essa 
demanda social e cultural. 
Hoje, por meio da neurociên-
cia, é possível compreender 
o processamento e a arma-
zenagem da linguagem no 
cérebro de forma mais clara. 

Assim, descobriu-se que 
o processo de linguagem 
não é linear; pode ocorrer 
uma alteração adquirida da 
linguagem, de causa neu-
rológica, caracterizada pelo 
comprometimento linguís-
tico da produção e compre-
ensão de material verbal, da 
leitura e da escrita. Estudos 
mais recentes revelam que 
as lesões subcorticais podem 
originar alterações de lingua-
gem, denominadas afasias 
subcorticais, ou atípicas. 
As dificuldades relaciona-
das na aquisição e no uso 
da audição, fala, leitura, 
escrita, raciocínio ou habi-
lidades matemáticas estão 
relacionadas às disfunções 
no sistema nervoso central. 
Mas é importante que fique 
claro que muitas crianças 
que são diagnosticadas com 
dificuldades de aprendiza-
gem apresentam inteligência 
normal, e não demonstram 
desfavorecimento f ís ico, 
emocional ou social.

No caso da dislexia, ocorre 
uma falha no processamento 
da habilidade da leitura e da 
escrita, um atraso no desen-
volvimento ou a diminuição 
em traduzir sons em símbo-
los gráficos e compreender 
qualquer material escrito. 
Etimologicamente, dislexia 
deriva dos conceitos “dis” 
(desvio) + “lexia” (leitura), 
sendo um distúrbio de origem 
neurobiológica, que dificulta o 
reconhecimento preciso e/ou 
fluente da palavra, na habili-
dade de decodificação e em 
soletração.

O diagnóstico da dislexia 
deve ser realizado por uma 
equipe multidisciplinar e inter-
disciplinar, com profissionais 
da área da Neurologia, Psi-
cologia, Fonoaudiologia, Psi-
copedagogia, Oftalmologia, 
entre outros. Normalmente, 
os sintomas aparecem já no 
processo de alfabetização.

O professor e a família de-
vem em primeiro lugar compre-
ender que essas crianças não são 
incapazes: elas compreendem as 
tarefas. Mas é necessário dividi-
-las por passos, encorajando-as 
a cada sucesso obtido.

Devido ao problema de 
memória em curto prazo que 
acomete essas crianças, é ne-
cessário repetir várias vezes os 
mesmos exercícios e praticar 
mais a leitura e escrita. Por 
isso, deve-se entender que o 
processo para aquisição da 
escrita e leit ura é mais lento. 
Dê-lhe mais tempo para se 
organizar, evite correções sis-
temáticas de todos os erros de 
escrita, faça avaliações orais 
e pontuações positivas para 
melhorar a autoestima delas.

Vale ressaltar que a família 
é uma peça fundamental no 
desenvolvimento da apren-
dizagem das crianças com 
dislexia. É necessário que os 
pais se conscientizem do dis-
túrbio e as ajudem a superar as 
dificuldades. Com um trabalho 
associado a um tratamento in-
terdisciplinar, a escola, a família 
e a criança com a dislexia têm 
todas as condições necessárias 
para um desenvolvimento ade-
quado de sua aprendizagem.

É importante compre-
ender que, quais sejam as 
limitações no processo da 
leitura e escrita do indivíduo 
com dislexia, a criança possui 
todas as condições neces-
sárias para o aprendizado, 
desde que acompanhada por 
profissionais habilitados e 
professores que possibilitem 
uma intervenção adequada.



G E R A L8 EDIÇÃO DO BRASIL
24 de novembro a 1º de dezembro de 2018

 Vinho é a segunda bebida
preferida dos brasileiros

Apesar disso, país ainda ocupa o 17° lugar no ranking de consumo

Considerado por muitos uma 
bebida sofisticada, o vinho 
tem se popularizado no país. 

Uma pesquisa feita pelo CONECTAí 
apontou que a bebida é a segunda 

mais consumida, sendo a preferida 
de 42% dos internautas brasileiros, 
perdendo somente para a cerveja, 
que é a favorita de 68% dos parti-
cipantes do estudo. 

Essa estatística muda de acor-
do com a faixa etária. Dados do 
estudo “Hábitos Alimentares do 

Brasileiro – preferências, dietas e 
tendências de consumo” mostra-
ram que enquanto apenas 3% dos 
jovens de 18 a 25 anos consomem 
a bebida, ela é a preferida das 
pessoas acima dos 50 anos. 15% 
afirmaram, inclusive, consumi-la 
diariamente. 

É o caso da assessora de comu-
nicação Rosa Buccino, que possui o 
hábito há 20 anos. “Sempre acompa-
nhei meu pai nas visitas na cidade de 
São Roque, reduto da bebida em São 
Paulo. Quando eu não ia, ele trazia 
para gente experimentar”.

O desejo de saber mais sobre 
vinhos foi aumentando e Rosa come-
çou a estudá-la por conta própria. “Fui 
aprendendo a diferenciar os tastes 
(gostos), que quanto mais velha a 
bebida for, mais acentuado estará seu 
sabor e que a refrigeração da bebida 
pode interferir nisso”.

Para o professor e con-
sultor de vinhos Deco 
Rossi, ainda existe 
um certo receio 
do consumidor 
em se aproximar 
da bebida. “Eu 
brinco que mui-
tos pensam que 
o vinho usa terno 
e gravata quando, 
na verdade, ele tinha 
que vestir jeans, camisa 
e all star. Devemos apreciá-lo com 
simplicidade”.

Ele acrescenta que as regras para 
consumir a bebida acaba afastando 
as pessoas. “Entende-se que é uma 

bebida de elite e séria, por isso a 
ideia de ser necessário sentir o aro-
ma e ter uma taça de cristal. Mas 
tem como degustá-lo sem tantas 
normas. Claro que se tem a tempe-
ratura correta e tudo mais, porém a 
pessoa passa a adequar da forma 
que preferir”.

O professor chama a atenção 
para o fato do país estar seguindo 
uma tendência mundial. “O aumento 
no consumo é global. Em alguns 
lugares é uma questão histórica e 
tradicional, como o Chile, Argentina 

e Itália. Mas em países que antes 
não consumiam tanto, que 

é o caso do Brasil, isso 
vem crescendo. Por 

aqui, nos últimos 
20 anos, tem se 
tornado cultura”.

O brasileiro 
tem bebido cerca 
de 2 litros per capi-

ta por ano. “É difícil 
classificar o consumo, 

pois vivemos em um 
‘país com muitos países 

dentro’. Há muita diversificação na 
cultura e nos gostos das regiões. Hoje 
existe uma tendência maior a procura 
do vinho fino e não o de mesa, que é 
mais popular”.

Por aqui, o vinho mais apreciado 
é o tinto. “No mundo todo também. 
Eu não gosto de generalizar, mas as 
mulheres têm o paladar mais delica-
do e tendem a gostar mais do rosé ou 
do tinto. Os homens, preferem algo 
mais encorpado, pois tem um gosto 
mais robusto”.

Apesar de ser contra todas as 
regras acerca da bebida, Rossi dá dicas 
de como começar a abrir o paladar 
para o vinho. “O ideal é começar com 
o mais leve e doce. Os secos são bons 
para isso, pois são mais frutados e fá-
ceis de beber. No início, nosso paladar 
é infantil e depois vai acostumando. 
É assim com todos os alimentos e 
bebidas e também com o vinho”.

Ele adiciona que, apesar de mui-
tos acharem que é uma bebida que 
esquenta, o vinho pode ser consumi-
do no calor. “Digo que o vinho deve 
ser apreciado quando surgir a vonta-
de. É uma coisa que vai do gosto de 
quem está tomando”, conclui.

No ano passado,
foram comercializados
 107,9 milhões de litros
de vinho e as vendas da
bebida cresceram 18,5%

Estima-se
que para

cada garrafa de
vinho sejam

utilizadas
300 uvas

Você sabia?

Da redação

Vinho tinto ainda
é preferência
da população
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Entre os dias 21 a 24 deste mês, a 
Academia Nacional de Cuidados 
Paliativos (ANCP) realizou, em 
Belo Horizonte, o VII Congresso 

Internacional de Cuidados Paliativos com 
o tema “Consolidando Conquistas Rom-
pendo Barreiras”. O Congresso convidou 
nomes renomados de diversas regiões do 
Brasil e do mundo, todos com bagagem 
no cenário nacional e internacional. 

“Após muito trabalho, conseguimos 
trazer alguns dos mais influentes espe-
cialistas do país e de diversas partes do 
mundo para que possam compartilhar 
sua expertise”, diz Daniel Forte, presi-
dente da ANCP.

Nas palestras foram abordados temas 
relacionados a políticas públicas, comuni-
cação, diretivas antecipadas de vontade e 
testamento vital, cuidados com a equipe, 
espiritualidade, graduação, pesquisa, cui-
dados paliativos pediátricos e perinatais, 
entre outros. Totalizando, mais de 20 
horas de intenso aprendizado e network. 
Além das palestras, no dia 21 foram 
realizados quatro cursos pré-congresso: 
“Gestão em Cuidados Paliativos: uso da 
linha de excelência paliativa”; “Enfer-
magem - competências e habilidades do 
enfermeiro em Cuidados Paliativos – O 
Que, Como e Quando podemos/devemos 
fazer?”; “Psicologia - Luto Antecipatório: 
conceitos e possibilidades de intervenção 
em Cuidados Paliativos” e “Medicina - tó-
picos avançados em Medicina Paliativa”.

 “Convidamos paliativistas de diversas 
profissões e de outros países para enri-
quecerem nosso Congresso com experi-
ências do quotidiano. O objetivo é que as 
discussões ocorram baseadas nas melho-
res evidências científicas disponíveis sem 
perder de vista o que nós brasileiros te-
mos de melhor: a sensibilidade do ‘olho 
no olho’”, diz Milena Reis, tesoureira da 
ANCP e membro da Comissão Executiva 
do Congresso. Informações pelo site: 
http://congressoancp2018.com.br/

AnCP

Fundada em fevereiro de 2005, 
a Academia Nacional de Cuidados 
Paliativos (ANCP) tem o objetivo de 
empenhar-se pelo reconhecimento da 
especialidade na área médica e viabi-
lização do acesso ao serviço no Brasil, 
que de acordo com relatório divulgado 
pela OMS, não possui iniciativas sufi-
cientes. Conta atualmente com mais 
de 1000 associados e estima que 
existam mais de 177 instituições com 
equipes de cuidados paliativos no País, 
incluindo desde serviços em atenção 
primária até as principais instituições 
públicas e privadas. E considerando 
o total de hospitais existentes no 
Brasil, nota-se que a demanda por 
atendimento de cuidado paliativo é 
muito superior à oferta disponível 
atualmente.

Expominas BH 

Sob gestão privada, um dos maiores 
e mais importantes centros de conven-
ções do país, o Expominas BH destaca-
-se por seu padrão internacional e sua 
versatilidade. A casa oferece espaços 
para feiras, exposições, congressos, 
eventos corporativos e sociais, além de 
outras atividades de diferentes portes 
e formatos.

Em local de fácil acesso, único da 
América Latina interligado ao metrô 
da cidade, o Expominas possui uma 
área construída de 72 mil metros 
quadrados, comportando um público 
de aproximadamente 45 mil pessoas. 
Suas modulações para três pavilhões 
e uma arena permitem a realização 
de eventos e ações simultaneamente, 
com conforto e segurança. O espaço 
multifuncional oferece ainda estacio-
namento com capacidade para 2.200 
vagas. Informações: www.expominas-
bh.com.br

No Dia Internacio-
nal do Estudante, 
17/11, o SetraBH 

retomou a campanha 
de arrecadação de obras 
literárias, agora com a 
parceria de instituições 
de ensino, entre elas a 
Faculdade Pitágoras (uni-
dade Antônio Carlos) que 
aderiu a iniciativa pelo 
terceiro ano consecutivo. 
A adesão à campanha 
fortalece valores como a 
responsabilidade social, 
empatia e cooperação 
para formação de novos 
leitores.

Da saga Harry Potter 
e Senhor dos Anéis, pas-
sando pela Coleção Vaga-
-lume até as obras do 
escritor Monteiro Lobato. 
Cada geração teve, em 
sua época, os livros que 
marcaram os jovens lei-
tores, o que não falta são 
títulos para enumerar. O 
estadista da Roma Antiga 
Cícero sentenciou que “os 
livros são o alimento da 
juventude”. É com o intuito 

de dar continuidade a esse 
processo de aprendizagem 
e cultura que o SetraBH 
promove anualmente a 
campanha “O Livro Aco-
lhe, Abriga e Ensina”.

A partir do dia 17/11, os 
interessados podem fazer 
as doações diretamente 
na sede do SetraBH (Rua 
Aquiles Lobo, 504 - Flo-
resta, BH), no horário co-
mercial. A partir do dia 1º 
de dezembro, as doações 
podem ser realizadas nos 
tradicionais postos de co-
leta da capital: estações 
do sistema BRT Move e 
BHBUS, dentro dos ônibus 
e nas garagens das em-
presas. As doações serão 
aceitas até o dia 31 de 
maio de 2019.

Os livros coletados se-
rão doados para o acervo 
de bibliotecas comuni-
tárias nas   regionais da 
cidade e também para 
as demais instituições já 
cadastradas nas etapas 
anteriores. Outras escolas 
e instituições interessadas 

em participar, para rece-
ber ou doar acervos lite-
rários, podem se informar 
pelo telefone (31) 3248-
7035 ou pelo site: https://
olivroacolhe.com.br

As instituições de en-
sino parceiras farão ações 
internas da campanha 
para receber obras literá-
rias doadas pelos estudan-
tes, professores, familiares 
e comunidade. O SetraBH 
convida as demais escolas, 
faculdades e cursinhos 
da Capital a aderirem a 
iniciativa “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina”. O objeti-
vo é colocar em circulação 
literaturas que podem 
despertar o prazer pela lei-
tura iniciada na educação 
infantil e prolongado pela 
vida adulta, como o pleno 
exercício da cidadania, 
encantando novos leito-
res em um grande movi-
mento de transformação.  
Parafraseando Monteiro 
Lobato: “Quem escreve 
um livro cria um castelo, 
quem o lê mora nele”.

Expominas BH sedia Vii Congresso
internacional de Cuidados Paliativos

tendências da indústria Automotiva

A Minasparts, Feira da 
Indústria de Autopeças e 
Reparação Automotiva, 
reúne no Expominas BH as 
tendências do setor auto-
motivo. A proposta é unir 
os principais segmentos do 

mercado com o objeto de 
estreitar relações comerciais 
entre empresas e clientes, 
colaborar na ampliação 
do parque fabril mineiro e 
agrupar, em um mesmo 
espaço, os expoentes da 

indústria de fornecimento 
de autopeças e reparação 
automotiva do país. 

Com entrada gratuita, 
para visitar a feira basta 
preencher o cadastro no 
site e retirar a credencial no 

dia do evento. Site: www.
feiraminasparts.com.br.  A 
Minasparts é um evento téc-
nico, com entrada proibida 
para menores de 16 anos, 
mesmo acompanhados de 
seus responsáveis.
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SetraBH: 3ª fase da campanha
 “O Livro Acolhe, Abriga e Ensina”

É síndico pela 1ª vez? Essas
dicas simples vão te ajudar!

Em muitos condomínios é comum 
que os síndicos fiquem dois, três man-
datos seguidos. Alguns prédios têm 
o mesmo gestor há mais de 10 anos. 
Em grande parte dos casos, as pessoas 
ficam tanto tempo no cargo porque gos-
tam e têm prazer em cuidar do edifício. 
Porém, em muitos outros, isso acontece 
porque ninguém quer ser síndico, fazen-
do com que a tarefa recaia sempre sobre 
a mesma pessoa.

Entre os motivos para a recusa a gerir 
o prédio estão falta de tempo, receio da 
responsabilidade e desconhecimento. 
Para ajudar o síndico de primeira viagem 
a encarar o desafio, o Sindicon MG fez um 
check-list das primeiras providências do 
mandato e que podem tornar a gestão 
mais eficiente e menos complicada.

1 – Conhecer a Convenção do Con-
domínio e o Regimento interno: Esses 
dois documentos formam o conjunto de 
normas do prédio. Eles oferecem infor-
mações tanto da estrutura quanto das 
regras de convivência do condomínio. 
Assim, quaisquer dúvidas sobre o que se 
pode ou não fazer podem ser sanadas 
com eles. É importante que tanto a 
Convenção quanto o Regimento sejam 
atualizados sempre que necessário.

2 - Entender a rotina do prédio: 
Muitos moradores não têm a menor 
ideia de como o prédio funciona. Onde 
e em que estado de conservação está 
a caixa d’água; se os elevadores estão 
com a manutenção em dia; se há ra-
chaduras nas paredes ou nos pisos; se 
a limpeza das caixas de gordura está 
bem feita. Além da visita a cada canti-
nho do edifício, checar os contratos de 
prestação de serviços também auxilia 
no diagnóstico do prédio.

3 – Verificar a situação dos fun-
cionários: Checar se os encargos estão 
sendo recolhidos corretamente, se os 
salários estão em dia e, caso contrário, 
regularizar a situação.

4 – Fazer planejamento financeiro: 
De posse de todas as informações aci-
ma, verificar se o valor da taxa mensal é 
suficiente para cobrir as despesas, saber 
quais obras precisam ser feitas e como o 
condomínio pode gastar. “Síndico bom 
não é o que deixa a taxa baixa; é o que 
faz um bom planejamento financeiro”, 
alerta o presidente do Sindicon MG, 
advogado especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo Alves de 
Queiróz.

5 – Convocar Assembleia geral: 
Depois de se inteirar sobre todas as 
questões do condomínio, o novo síndico 
deve realizar uma assembleia logo no 

início da gestão para deixar os condô-
minos a par da realidade do prédio para 
que todos decidam quais são as priori-
dades. Assim, o síndico se resguarda de 
qualquer crítica ou reclamação porque 
as decisões foram tomadas em conjunto 
e respaldadas pela maioria.

As informações sobre o condomínio, 
prestação de contas, bem como acesso 
à contas bancárias e contatos com 
administradoras, conservadoras e pres-
tadores de serviço devem ser passados 
de um síndico para o outro. Com essas 
medidas simples, o síndico que está na 
primeira gestão terá um dia a dia mais 
fácil na gestão do prédio, afastando o 
medo de não se sair bem.

D
iv

ul
ga

çã
o



C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
24 de novembro a 1º de dezembro de 2018

Da redação

O prefeito Antônio Almas 
(PSDB) apresentou no dia 21, a 
proposta de reforma administra-
tiva da Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF). Nesta apresentação, ele 
detalhou os princípios e as políti-
cas prioritárias na reestruturação 
do Governo municipal, durante 
entrevista coletiva de imprensa, 
que reuniu também os secretá-
rios que compõem o Gabinete 
de Enfrentamento da Crise Fiscal 
(GECF). Agora, o projeto de lei do 
Executivo, com as adequações, será 
enviado para apreciação do Poder 
Legislativo nos próximos dias.

O prefeito destacou a crise finan-
ceira enfrentada pelos municípios 
mineiros, e especialmente a situação 
de Juiz de Fora: “Dívida do Governo 
do Estado com o município é im-
pactante, chegando hoje a R$ 200 
milhões. Desta forma, precisamos re-
ver gastos, mas, ao longo da gestão, 
vimos a oportunidade de buscar, até 
com a redução da própria máquina 
pública, a melhoria da forma de co-
municação entre as diversas pastas. 
As mudanças apresentadas preveem 
redução de gastos de, no mínimo, R$ 
10 milhões, podendo chegar a R$ 13 
milhões nos próximos 2 anos, com 

a reorganização de outras funções 
gratificadas, a partir da reforma, o 
que representa quase 20% de corte 
nos gastos com servidores comis-
sionados”.

A proposta contempla a redu-
ção das atuais 18 secretarias para 
15, na Administração Direta, e de 
sete órgãos para seis, na Indireta. 
Entre as secretarias, a pasta de 
Agropecuária e Abastecimento 
(SAA) será incorporada pela atual 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo 
(Sedettur), visando a formação de 
estrutura para atuação de forma 
integrada e estratégica. A atual 
Secretaria de Atividades Urbanas 
(SAU) passará a fazer parte da pasta 
de Meio Ambiente, com a proposta 
da valorização do ordenamento da 
cidade, unindo na mesma estrutura 
as ações de ambos os setores. E a 
Comissão Permanente de Licitação 
(CPL) será incorporada à Secretaria 
de Administração e Recursos Huma-
nos (SARH), que passará a cuidar 
das compras públicas.

Já na Administração Indireta, 
a proposta reestrutura a dinâmica 
administrativa da Fundação Cultu-
ral “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa) 

como fomentadora de políticas do 
setor, com a absorção da Fundação 
Museu “Mariano Procópio” (Ma-
pro) para otimização de ações e 
captação de recursos. A reestrutu-
ração administrativa também con-
templa a criação da Controladoria 
Municipal, que unirá as políticas 
do Controle Interno, Transparência 
e Ouvidoria Municipal, com status 
de subsecretaria, diretamente re-
lacionada ao Gabinete do prefeito.

Antônio Almas destacou, ain-
da, a ampliação da articulação 
institucional com a comunidade, 
através das secretarias de Comuni-
cação Social e de Governo, com a 
extensão de canais de participação 
popular e diálogo com a socie-
dade civil, entidades e poderes 
constituídos. Ele reforçou, ainda, 
o incremento das ações da Secre-
taria de Fazenda, com prioridade 
para ampliação da receita e rígido 
controle de gastos públicos. A tudo 
isso, acrescente-se a organização 
da segurança urbana, em conjunto 
ao desenvolvimento social, para 
formação de um plano municipal 
de prevenção ao crime e às drogas, 
além da criação de oportunidades 
para jovens e ressocialização.

O prefeito de Itabirito, Alex 
Salvador (PSD), e o vice-prefeito 
Wolney de Oliveira (DEM), es-
tiveram presentes no dia 19 de 
novembro na reunião da Câmara 
de Vereadores para dialogar com 
o poder Legislativo municipal. A 
ação, que ocorre todo semestre, 
reforça o compromisso da gestão 
em promover a aproximação entre 
poderes, sanar dúvidas e reforçar a 
ética e transparência do governo.

Nunca na história de Itabirito, 
um prefeito se dispôs a comparecer 
à Câmara. Alex Salvador por sua 
vez, faz questão de comparecer a 
cada 6 meses. “Já estive desse lado 
sendo vereador por 16 anos e sei da 
importância deste encontro. É uma 
oportunidade para os vereadores 
de oposição questionarem, mas 
infelizmente na maioria das vezes, 
isso não acontece”, disse.

obras

As obras espalhadas pela cidade 
foram umas das pautas mais deba-
tidas, como o caso do Canil Munici-
pal, levantada pelo vereador Leo do 

Social (PHS). Durante a explicação, 
o prefeito fez questão de lembrar 
que a obra está em andamento.

Outro ponto discutido foi a 
ocupação dos espaços da antiga 
Delphi e Curtume Santa Luzia. 
“Agora, as empresas que vão 
ocupar esses locais devem passar 
por processo de licitação devido 
a uma exigência da justiça. Vale 
ressaltar que esse processo só 
acontece em Itabirito por causa de 
uma denúncia feita por vereadores 
de oposição. Inicialmente, nós ten-
tamos simplificar as coisas e prio-
rizar os empresários locais, mas é 
bom que todos saibam que com a 
licitação, qualquer pessoa, até de 
outra cidade, pode concorrer à este 
benefício criado pela prefeitura”, 
esclareceu o prefeito.

Durante a explanação, tam-
bém foi citada a reforma da Fábrica 
Velha, terreno que já pertencia 
à prefeitura, e que está sendo 
revitalizada para contribuir com 
a diminuição de gastos públicos 
com alugueis. “Mesmo com o 
Estado nos devendo cerca de R$ 
25 milhões, não deixamos a cida-

de parar. Temos em andamento 
a reforma da Fábrica Velha, do 
Centro de Especialidades (antiga 
policlínica) e do Curtume Santa 
Luzia e a construção das creches 
do Quinta dos Inconfidentes e 
São José, do Canil e da Farmácia 
de Todos. Estamos terminando o 
processo de licitação para reto-
mar os trabalhos da Avenida José 
Farid Rahme e da conclusão do 
asfaltamento do Bota. Tudo que 
fazemos com o dinheiro público é 
amplamente estudado e pensado 
com responsabilidade e precaução 
financeira”.

Na tribuna, Alex Salvador ga-
rantiu que o pagamento do 13º 
salário estará disponíveis para todos 
os servidores até o dia 20 de dezem-
bro. Outra pauta relativa ao servidor 
público foi sobre o cartão alimenta-
ção, o qual o prefeito afirmou não 
ter previsão para o aumento.

Sobre o rotativo, assunto muito 
questionado inclusive pelos usuá-
rios, ele garantiu que em janeiro o 
problema estará resolvido, quando 
passará a operar um sistema muito 
mais eficiente e prático.

Ônibus boate quebra rotina de 
comemorações e faz sucesso em BH

No dia a dia não faltam moti-
vos para comemorar: aniversário, 
formatura, despedida de solteiro, 
noivado e outros momentos são 
sempre celebrados entre família e 
amigos. Não é à toa que Belo Ho-
rizonte é famosa por todos os seus 
bares e pubs que agitam as noites 
da capital. Mas engana-se quem 
pensa que os festeiros de plantão 
curtem apenas endereço fixo. 

Prova disso é que o Boate Bus, 
como o próprio nome diz, um 
ônibus boate, tem se populariza-
do. Com a promessa de realizar 
uma comemoração diferente de 
qualquer outra, o serviço é todo 
adaptado com pista de dança, 
pole dance, bar, acústica de som, 
banheiro, sofás e sistema de ener-
gia reserva.

Os pacotes incluem, barman, 
bebidas, copos personalizados e 
DJ para animar a festa. Os valores 
são a partir de R$ 1.250,00. Cada 
ônibus tem capacidade para até 
42 convidados. Os veículos trafe-
gam com velocidade média de 
até 25 km/h para segurança dos 
contratantes.

A gestora do Boate Bus Mara 
Vieira explica que, ao contratar 
o serviço, a pessoa escolhe tudo. 
“Ela especifica o local de embarque 
e desembarque, que pode ser o 
mesmo ou diferente. Além disso, o 
ônibus pode fazer paradas durante 
o trajeto em pontos turísticos da 
capital como Praça do Papa, Igreja 
da Pampulha, Praça da Liberdade 
etc. Tudo com intuito de levar ao 
contratante um serviço ainda mais 
diferenciado”.

Os pacotes promovem festas de 
3 a 4 horas e, de acordo com a em-

presa, esse tempo é suficiente para 
que os convidados saiam satisfeitos 
com a experiência. De fato foi o 
que aconteceu com a empresária 
Erika Cruz que decidiu comemorar 
seu aniversário no Boate Bus ano 
passado. “Quis contratar o serviço, 
porque estava completando 39 
anos e os amigos da minha idade, 
tem família, filhos e dificilmente 
saem à noite para baladinhas, 
mesmo gostando do ambiente”.

Ela conta que o momento foi 
único. “Fiz uma pesquisa antes 
para ver se todo mundo topava, 
confesso que fiquei um pouco 
insegura, mas arrisquei e foi in-
crível. Todo mundo curtiu, tanto 
que contratei mais 1 hora porque 
ninguém queria parar”.

A festa teve até um convidado 
ilustre. “Meu aniversário é em 
dezembro e nós decidimos descer 
na Praça do Papa. Chegando lá, 

encontramos o Papai Noel e o 
lugar todo enfeitado com luzes. Ele 
nos deu a maior atenção, tiramos 
fotos, foi muito especial”.

Agora ficam as lembranças. 
“Gostaria de vivenciar o momento 
de novo, mas em uma outra oca-
sião. Até hoje olho as fotos e sinto 
saudades do dia, foi um momento 
entre amigos e muito divertido. O 
atendimento da empresa foi exce-
lente e ela soube manter a vibe alta 
o tempo todo”.

História

A ideia surgiu há 4 anos por 
meio da Felippetur Transportes e do 
idealizador Felipe Augusto. “Os pais 
dele são donos de uma empresa 
de ônibus e ele teve o interesse de 
juntar esse serviço com o entrete-
nimento”, explica a gestora Mara.

Hoje, a companhia conta com 
dois ônibus. “Temos o rosa e o 
prateado e, para 2019, estamos 
desenvolvendo mais um na cor 
dourada. Nosso principal diferen-

cial é permitir que as pessoas fa-
çam a festa de onde elas quiserem. 
Elas escolhem o local de partida e 
o destino, a música, o tema e as 
brincadeiras”.

Saiba mais sobre o Boate Bus
através do site www.boatebus.com.br

Valores são a partir de R$ 1.250,00

interior do ônibus
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Prefeito de JF apresenta proposta
de reestruturação administrativa

“Dívida do governo do Estado com o município chega a R$ 200 milhões”
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itabirito: Alex Salvador debate 
situação da cidade na Câmara
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Sem Bebida Alcoólica Com Bebida Alcoólica

Valores para Belo Horizonte (até 42 convidados), outras cidades favor verificar taxa de deslocamento.

Hora HoraÀ Vista À VistaCartão 6x Cartão 6x

1 hora 1 hora

2 horas 2 horas

3 horas 3 horas

4 horas 4 horas

R$ 1.550,00 R$ 1.750,00

R$ 1.900,00 R$ 2.200,00

R$ 2.400,00 R$ 2.750,00

R$  2.950,00 R$  3.350,00

R$ 1.700,00 R$ 1.900,00

R$ 2.100,00 R$ 2.400,00

R$ 2.700,00 R$ 3.050,00

R$ 3.350,00 R$ 3.750,00

Verifique datas disponíveis.

Valores
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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

Futuro da sustentabilidade
é debatido em Belo Horizonte

O 11º Sustentar (Fórum Inter-
nacional pelo Desenvolvimento 
Sustentável), promovido pelo 
Instituto Sustentar de Responsabi-
lidade Socioambiental, aconteceu 
no dia 23 de novembro, das 9h 
às 18h, na sede do Sebrae MG. O 
evento teve como tema “Desafios 
globais, soluções locais e o futuro 
tecnológico sustentável”.

Considerado um dos eventos 
mais importantes da América 
Latina sobre sustentabilidade, o 
Sustentar 2018 recebeu cerca de 
1,5 mil pessoas que participaram 
de painéis simultâneos voltados 
para sensibilizar e ajudar cidadãos 
e empresas a gerir seus negócios 
de forma socialmente responsá-
vel, tornando-as fundamentais 
na construção de uma sociedade 
sustentável.

 “No período da manhã, houve 
um diálogo focado nas demandas 
dos líderes, em que governos, 
empresas e sociedade fizeram 
uma previsão para o desenvolvi-
mento sustentável do Brasil nos 
próximos 10 anos. Já à tarde, foram 
abordados temas como economia 
circular, precificação de carbono, o 
papel da academia no processo de 
inovação das empresas, o que as 
grandes empresas podem apren-
der com as startups, a indústria 4.0, 

entre outros”, pontua a diretora-
-executiva do Instituto Sustentar de 
Responsabilidade Socioambiental, 
Jussara Utsch.

Entre os mais de 30 palestran-
tes e mentores confirmados estava 
Afonso Cozzi, professor e pesqui-
sador do Núcleo de Inovação e 
Empreendedorismo da Fundação 
Dom Cabral; Gabriela Yamaguchi, 
diretora de comunicação e enga-
jamento do WWF-Brasil; Douglas 
Trent, criador do Projeto Bichos 
do Pantanal, patrocinado pela 

Petrobras através do programa 
Petrobras Socioambiental, e um 
dos maiores especialistas da vida 
silvestre brasileira; Carlos Arruda, 
professor de Inovação e Compe-
titividade e gerente do Núcleo de 
Inovação e Empreendedorismo 
da Fundação Dom Cabral; Fábio 
Feldman, ex-deputado federal e 
Ex-secretário do Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo; e outros.  

Outro diferencial da edição é 
o documento que foi produzido 
para ser entregue ao presidente 
eleito, com as expectativas dos 
eleitores e empresas para o setor. 
“Em um momento de transição, 
em que um novo presidente da 
República está prestes a assumir 
seu mandato, a realização de uma 
nova edição do Sustentar é, acima 
de tudo, extremamente oportuna, 
até porque não se sabe ainda, com 
clareza razoável, quais são suas 
concepções e propostas quanto a 
questões como desenvolvimento 
sustentável, meio ambiente e 
inovação. A sustentabilidade exige 
planejamento de curto, médio e 
longo prazo, por isso as políticas 
precisam ser de estado e não ape-
nas desse ou daquele governo”, 
analisa o presidente do Conselho 
do Instituto Sustentar, Roberto 
Fagundes.

Presidente do Conselho do instituto 
Sustentar, Roberto Fagundes
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Prefeito de Mariana esclarece
boatos sobre privatização

O prefeito Duarte Júnior (PPS) se 
reuniu com os servidores do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 
Mariana para esclarecer dúvidas dos 
trabalhadores sobre a notícia de que 
a autarquia seria privatizada.

O diretor do SAAE, Amarildo 
Júnior e o prefeito afirmaram aos 
servidores sobre o Procedimento 
de Manifestação de Interesse (PMI) 
que foi publicado no diário oficial do 
município neste ano.

PMI é um instrumento voluntário 
e consensual de compartilhamento, 
confronto e alinhamento de interesse 
entre a administração pública e os 
particulares em etapa preliminar 
à licitação pública, a ser utilizado 
em casos de concessões comuns e 
parcerias público-privadas.

A empresa interessada se aproxi-
ma do poder público para entender 
as particularidades do município 
e desenvolve um estudo que deve 
expressar o que a ela entende que 
seja conveniente, adequado e pro-

veitoso que se faça para melhorar a 
área estudada. No caso de Mariana, 
o saneamento básico.

O prefeito deixou claro também 
que o município não tem a obriga-
ção de firmar contrato com a empre-
sa e “privatizar” o SAAE, como tem 
sido dito. Esta empresa tem como 
vantagem apenas a possibilidade 
de demonstrar que tem condições 
de realizar as ações necessárias com 
um menor custo, caso o município 

algum dia vier a privatizar o SAAE 
Mariana ou fazer uma parceria 
público-privada, pelo fato de ela ter 
feito esta pesquisa de campo antes.

Duarte tranquilizou os servidores 
dizendo que em sua administração 
o SAAE não será privatizado, que o 
saneamento básico tem sido priori-
dade no seu governo e que acredita 
no trabalho que tem sido desen-
volvido por todos colaboradores da 
autarquia.

Duarte Júnior tranquilizou os servidores
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Uma moderna e tecnoló-
gica ferramenta auxiliará a 
rotina de pessoas com defici-
ência visual na cidade a partir 
desta semana. A Prefeitura de 
Uberlândia foi a primeira do 
interior do país a adquirir três 
óculos de inteligência artificial 
capazes de oferecer às pessoas 
com baixa visão a oportuni-
dade de ler qualquer obra. As 
peças, que ficarão disponíveis 
à comunidade nas bibliotecas 
administradas pela gestão 
municipal, foram recebidas 
pelo prefeito Odelmo Leão 
(PP) em solenidade realiza-
da no Centro Administrativo 
Municipal.

O Orcam MyEye2 é con-
siderado um dos dispositivos 
mais inovadores no auxílio a 
pessoas com restrições oftal-
mológicas. O equipamento 
pode ser acoplado nas hastes 
de qualquer modelo de ócu-
los. Uma câmera é capaz de 
fotografar automaticamente 
o cenário que acerca. Além 
de realizar a leitura de páginas 
em voz alta e em tempo real, 
a ferramenta reconhece e des-
creve rostos, expressões cores, 
identifica rótulos e cédulas de 
dinheiro, bem como vários 
outros elementos visuais de 
qualquer superfície.

A tecnologia, conforme 
explica o prefeito, foi apre-
sentada ao poder público há 
alguns meses e, desde então, 
houve grande empenho para 

obtê-la. “Mesmo diante da 
grave situação financeira 
devido ao não repasse de 
recursos de direito do povo 
de Uberlândia por parte do 
Governo de Minas, nos em-
penhamos para poder pro-
porcionar mais esta conquista 
ao povo. Portanto, este é mais 
um trabalho de inclusão den-
tro do entendimento de que 
a cultura deve ser um bem 
disponível para todos, sem 
distinção, de forma democrá-
tica”, destacou.

Como funcionará

Dos três dispositivos, um 
será disponibilizado na Bi-
blioteca Pública Municipal, 
outro no Centro de Esportes 
Unificados (CEU) do bairro 
Shopping Park e o terceiro 
aparelho ficará na Biblioteca 
Sesi Indústria do Conheci-
mento, no bairro Roosevelt, 
também administrada pela 
Secretaria Municipal de Cul-
tura. Em ambos locais, as 
ferramentas poderão ser 
utilizadas para a leitura de 
qualquer peça do acervo. O 
usuário também poderá le-
var livros de casa para serem 
lidos nos espaços.

 

Mais acesso à cultura

De acordo com a Mais 
Autonomia, empresa res-
ponsável por comercializar a 

tecnologia no Brasil, o país 
tem 45 milhões de pessoas 
que declaram ter algum tipo 
de deficiência. Deste total, 
6,5 milhões são deficientes 
visuais. “Nós buscamos o 
poder público para que toda 
a população que necessita, 
que são as pessoas cegas, 
de baixa visão, déficit de 
atenção, síndrome de Down, 
autismo e até analfabetas 
possam entrar em uma bi-
blioteca e ler qualquer livro. 
É o benefício de acesso à 
cultura e Uberlândia está, 
com isso, abrindo suas biblio-
tecas para todos”, explicou 
Doron Sadka, diretor da Mais 
Autonomia.

Para o presidente da Asso-
ciação dos Deficientes Visuais 
do Triângulo Mineiro, Edu 
Charles Faustino, a tecno-
logia vem ao encontro da 
necessidade desse público. “É 
importantíssimo o município 
ter adquirido esse aparelho. 
Ele vai proporcionar que se 
leia um livro autonomamen-
te, a ter o conhecimento mais 
perto de si. Necessitamos 
exercer a nossa cidadania 
tendo acesso aos conheci-
mentos. Nós aceitamos a 
ajuda das pessoas com boa 
vontade, mas quanto mais 
autonomia nós tivermos é 
melhor, para termos também 
a nossa privacidade”, comen-
tou Faustino.

Uberlândia adquire dispositivos
de leitura para deficientes visuais

Prefeito odelmo Leão esteve presente na solenidade
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Da redação

PRESiDEntE DA ASSoCiAÇÃo MinEiRA DE CRoniStAS
ESPoRtiVoS (AMCE) – amce@amce.org.br

LuiZ CARLoS goMES

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

tradicional Volta internacional
da Pampulha completa 20 anos

Edição 2018 da disputa acontece no dia 9 de dezembro

O fim de ano é marcado por 
uma das principais corridas do país, 
a Volta Internacional da Pampulha. 
Este ano, a prova completa 20 anos 
e foram abertas 14 mil inscrições 
para corredores profissionais e ama-
dores. O circuito tem 17.400 metros 
e, geralmente, é feito em pouco 
mais de 1 hora. Os vencedores da 
categoria masculina e feminina 
ganharão R$ 5 mil (cada), mas, 
todos os competidores vão receber 
uma medalha pela participação.

Todos correm juntos, mas, 
para evitar atropelos as mulhe-
res largam um pouco antes. “A 
primeira largada começa com 
a elite feminina, depois cadei-
rantes, elite masculina e, por 
fim, o pelotão geral”, explica 
o porta-voz do evento Marcelo 
Eduardo Braga.

Ele acrescenta que pessoas de 
todo o país e do exterior vêm para 
a capital mineira participar da 
prova. “Como é a última grande 
corrida antes da São Silvestre, 
todo mundo aproveita para se 
preparar”.

Braga informa que a chuva 
que tem caído sem parar em BH 
não vai atrapalhar a prova. “Como 
o corredor está de tênis, isso não 
vai interferir, mas aconselhamos e 
pedimos que todos tomem cuida-
do, pois podem escorregar. Além 
disso, a corrida só é cancelada 
em caso de tempestades de raio”.

Um fato que chamou a atenção 
foi o aumento da participação de 
amadores. “Muito mais do que os 
de performance, que são os profissio-
nais, bastante gente vai participar da 
prova para se divertir, não deixando 
de se preocupar com o tempo”.

Preparo
O personal trainer Giuliano 

Esperança alerta que o tempo e 
distância de prova demandam 
cuidados. “Tecnicamente nenhum 
amador poderia fazer, mas existem 
pessoas que tem um potencial 
biológico tão grande que não faz 
diferença. Contudo, nem todos 
são assim. A pessoa precisa de 
um planejamento de treino de 
pelo menos 8 semanas antes do 
dia da prova e praticar a corrida 3 
dias por semana. Outras questões 
precisam ser consideradas, como 
alimentação, que deve ser leve e 
balanceada, não consumir bebidas 
alcoólicas e buscar dormir bem. 
Tudo isso vai interferir no percurso”.

Um check-up na saúde tam-
bém é essencial. “Todo o preparo 

auxilia na hora da prova para 
que a pessoa tenha ritmo, não 
desidrate e não atinja o sistema 
imunológico. A maior parte não 
são atletas e nem corredores. 
Provas longas deprimem esse 
sistema, pode deixar uma janela 
de oportunidade para que, após a 
participação, a pessoa passe a ter 
problemas de saúde”, acrescenta 
o personal trainer.

Roupas e tênis também neces-
sitam da atenção do corredor. “O 
padrão correto da movimentação 
do atleta é usar a ponte do pé para a 
corrida e não o calcanhar. A maioria 
dos tênis são feitos para você correr 
com o calcanhar. Isso precisa ser 
checado. Além disso, o ideal é usar 
tênis e roupas que já foram usados 
antes, para garantir conforto e que 
nada atrapalhe os movimentos”.

na prática
Essa rotina de preparo já faz 

parte do dia a dia de Fabiano 
Thomaz, que participa da prova 
pela segunda vez. “Iniciei  a 
prática da corrida a aproximada-
mente 5 anos, quando morava 
em Porto Alegre. Durante os três 
primeiros anos, não curtia muito 
esse lance de competir, mas no 
ano passado decidi participar 
de provas”. A Volta Internacio-
nal da Pampulha foi a terceira 
prova que ele participou. “Antes 
competi na Meia Internacional 
de BH e da Golden Run. Mas 
nenhuma se compara a essa, ela 
tem um clima único e especial. 
Estou mantendo a disciplina nos 
treinos para que tudo dê certo”, 
conclui.

Você sabia que o mineiro giovani dos Santos garantiu o hexa na disputa
do ano passado? Contudo, este ano, ele não participará da prova
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E o esporte. Como é que fica?
Minas Gerais se prepara para 

um novo tempo em termos de 
administração. Literalmente um 
tempo novo e diferente a ser 
liderado pelo governador eleito 
Romeu Zema (Novo), a quem da-
mos nossas boas-vindas e desejo 
de grande sucesso.   

A mudança parece brusca. 
Velhos caciques da nossa vida po-
lítica estão saindo de cena, dando 
lugar a novas personalidades, 
novos pensamentos e certamente 
diferentes atitudes.

Sabemos que nosso Estado 
vive situação de penúria. Falta 
tudo em todos os setores. A dívida 
é enorme, a desordem adminis-
trativa absoluta e a esperança do 
povo bastante abatida. O novo 
governo não vai ter tempo nem 
de respirar. Vai ter que atacar em 
várias frentes ao mesmo tempo, 
tentando pelo menos estancar a 
terrível hemorragia. 

Sabemos também que edu-
cação, saúde e segurança são 
prioridades absolutas, mas as 
outras áreas também precisam 
de socorro urgente. Aí entra o 
esporte. Um setor sempre rele-
gado à prateleira de baixo, com 

poucas verbas e projetos nem 
sempre bem realizados. Por aqui 
não existe apoio para o desen-
volvimento do esporte dentro 
das escolas, ruas e até praças 
esportivas públicas.

Faz tempo que sofremos com 
gestores sem conhecimento do se-
tor, ocupando o cargo apenas para 
fazer política, achando que para 
incentivar o esporte basta distribuir 
material esportivo, medalhas e 
troféus.  É triste, mas sempre so-
fremos com a falta conhecimento 
ou vontade política para que a po-
pulação possa ser mobilizada para 
praticar algum esporte em local 
apropriado e o mais importante 
recebendo orientação profissional. 

O que temos por aí são e qui-
pamentos sem boa conservação 
instalados em praças públicas 
ou calçadas esburacadas para 
caminhadas. Quem tem recursos, 
frequenta academias ou clubes, 
quem não tem se vira como pode 
ou então adere a terrível vida se-
dentária. Imagine quantas doen-
ças, problemas e violência seriam 
evitados com o estímulo e facili-
dades para que todos pudessem 
fazer do esporte sua rotina de vida. 

Que o novo governo chegue 
colocando o esporte como prio-
ridade, como parte integrante da 
educação, da cidadania, do com-
bate às drogas e outras violências. 

A gente sabe que não dá para 
fazer tudo de uma só vez. Que a si-
tuação está preta, mas precisamos 
começar. Milhares de pessoas espe-
ram por esta oportunidade, prin-
cipalmente os jovens e os idosos. 
Promover a participação efetiva da 
população em atividades esportivas 
variadas, com orientação profissio-
nal não é coisa de outro mundo. 
Não custa bilhões, não necessita 
de obras faraônicas e nem impede 
a realização de outras ações.

Esperamos ansiosos que o 
novo governo de Minas Gerais, 
liderado pelo jovem empreen-
dedor Romeu Zema tenha esta 
consciência. 

Não precisamos de um projeto 
para formar atletas olímpicos ou 
futuros medalhistas. Precisamos 
apenas de algo que possa mobili-
zar e movimentar a população em 
torno do esporte. Agitar esta ener-
gia que está reprimida e que pode 
ajudar Minas a sair da depressão. 
Que o novo comece pelo esporte.

Federação divulga tabela do
Campeonato Mineiro de 2019

A Federação Mineira de Futebol 
(FMF), divulgou a tabela do Cam-
peonato Mineiro de 2019. O pri-
meiro jogo do torneio será Cruzeiro 
x  Guarani, no dia 19 de janeiro, sá-
bado, às 17h, no estádio Farião, em 
Divinópolis. No dia seguinte, Tupi 
x Tombense; Caldense x América; 
Villa Nova x Tupynambás; Atlético 
x Boa Esporte e Patrocinense x URT. 

O clássico entre Cruzeiro e Atlé-
tico da fase de classificação está 
marcado para o dia 27 de janeiro, 
domingo, às 17h, no Mineirão.

Segundo o gerente de futebol 
do Cruzeiro, Marcone Barbosa, o 
clássico no início do Estadual foi 
uma sugestão do clube celeste. “É 
uma situação diferente para este 
ano. Nos últimos anos o clássico 
ficou para o final do campeonato. 
O Cruzeiro fez essa indicação para 
a federação para que o clássico 
ocorresse um pouco antes para 
que ele pudesse valer. Nos últimos 
anos, quando Cruzeiro e Atlético 
se enfrentaram, a situação já 
estava definida. Agora na terceira 
rodada, o que atrapalha um pouco 
é a pré-temporada, que vai ser 
encurtada, mas tenho certeza que 
Cruzeiro e Atlético vão se preparar 
bem e farão um grande jogo no iní-
cio do Campeonato Mineiro”, disse.

O Atlético também aprovou 
a realização do principal jogo do 
Estado em janeiro. “Acho que 
está ótimo. Estreia contra o Boa 
em casa, depois tem sequência e 
terceira rodada contra o Cruzeiro, 
acho que tudo dentro de uma 
normalidade, com pré-tempo-
rada para ter um desempenho 
perfeito em 2019“, afirmou Mar-
ques, diretor de futebol interino 
do Atlético.

O jogo entre América e Cruzei-
ro ocorrerá no dia 17 de fevereiro, 
na 7ª rodada. Já Atlético x Amé-

rica será em 17 de março, pela 
10ª rodada.

Conforme consta no regu-
lamento, a fórmula de disputa 
do campeonato só poderá ser 
alterada na temporada 2020. 
Com isso, assim como em 2018, 
dos 12 times do torneio, os oito 
melhores colocados avançam para 
as quartas de final. Os jogos dessa 
fase estão marcados para o dia 24 
de março. As semifinais ocorrem 
nos dias 31 de março e 7 de abril. 
Por fim, as finais serão nos dias 14 
e 21 de abril.

A principal novidade no Minei-
ro para 2019 será a implementa-
ção do sistema de árbitro de vídeo 
(VAR) a partir da semifinal. Entre-
tanto, a tecnologia será utilizada 
apenas em estádios homologados, 
com estrutura para receber os 
equipamentos.

Apenas estádios com capacida-
de mínima para 10 mil torcedores 
poderão receber jogos das quartas 
de final. Outra novidade adotada 
no Estadual em 2019 será o for-
mato de inscrições de jogadores, 
que poderá ser feito em qualquer 
momento da competição. Em 

2018, os clubes podiam inscrever 
atletas até a fase quartas de final.

Os clubes do interior que disputa-
rão o Campeonato Mineiro em 2019 
são os seguintes: Boa Esporte, Calden-
se, Guarani, Patrocinense, Tombense, 
Tupi, Tupynambás, URT e Villa Nova.

Fim dos Estaduais

O presidente da Federação 
Mineira de Futebol (FMF), Adriano 
Aro, disse não acreditar no fim dos 
Estaduais. Ele revelou uma reunião 
com os presidentes da Federação 
Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo 
Carneiro, e da Federação de Fute-
bol do Estado do Rio de Janeiro 
(FERJ), Rubens Lopes, para debater 
o fortalecimento dos regionais. 

Aro disse que os estaduais 
ainda são interessantes, frisando o 
aumento da audiência da TV e do 
público do Campeonato Mineiro. 
Segundo a FMF, a média de público 
pagante passou de 5.557 em 2015 
para 7.864 neste ano. Em relação 
à audiência, a TV Globo registrou 
46 pontos na final do Estadual de 
2018 (Cruzeiro 2 x 0 Atlético), a 
maior dos últimos 9 anos.
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