
36
B e l o  H o r i z o n t e / B r a s í l i a   1 7  a  2 4  d e  n o v e m b r o  d e  2 0 1 8   N º  1 8 4 2   R $  0 , 5 0  

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

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

WAnderley PAivA

PáginA

12

Prof. Antônio BAlBino

PáginA

4

Hyé riBeiro

PáginA

2

sAÚde e vidA – PáginA 7

Po
lÍ

ti
cA

 –
 P

ág
in

A 
3

economiA – PáginA 5

Papai noel feliz:
natal deve render
mais de r$ 53 bi

Governo Zema irá buscar 
recursos para a BR-381,
Anel Rodoviário e metrô

As projeções indicam que, neste Natal, 72% dos brasileiros pretendem comprar presentes, o que representa mais de 110 milhões de pessoas. Segundo dados do SPC 
Brasil e da CNDL, isso vai gerar R$ 53,5 bilhões no comércio nacional. Esse movimento será impulsionado, principalmente, pelas classes A e B. A pesquisa mostra 
também que, em média, os consumidores devem comprar de quatro a cinco presentes e o valor médio com cada item será de R$ 115,90.

Antes de anunciar os primeiros nomes para o secretariado ao Governo de Minas, o futuro 
chefe do Executivo Romeu Zema (Novo) vai reduzir o número de secretarias de 21 para 11 ou 
10. Em entrevista exclusiva ao edição do Brasil, o vice-governador eleito, Paulo Brant (Novo), 
afirma que há vários caminhos para sanar a dívida do Governo Estadual, entre eles, aproximar a 
relação com o Governo Federal, cortar a máquina pública e facilitar os investimentos no Estado. 
Além disso, o bom relacionamento com Brasília pode viabilizar recursos financeiros para antigas 
demandas estruturais, como as obras na BR-381, Anel Rodoviário e ampliação do metrô.
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vice-governador eleito, Paulo Brant, comenta redução do número de secretarias
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Homens são as principais vítimas 
de doenças cardiovasculares

Brasil é o segundo país que 
mais faz cesáreas no mundo

Na contramão do que recomenda a OMS, o número de cesáreas realizadas em alguns 
países, incluindo o Brasil, mais do que dobrou nos últimos 15 anos. Henrique Vitor Leite, 
do departamento de Ginecologia da UFMG, reforça que o recomendado é que partos via 
cesariana não passem de 10% a 15%.

#toqueAzul

cidAdes – PáginA 10

oPinião – PáginA 2

PADRONIZAÇÃO DAS CALÇADAS DE BH
A partir de agora, a padronização para os passeios da cidade é lei. “A alteração veio para 

baratear a execução das obras”, afirma a secretária de Política Urbana da PBH, Maria Caldas. 

mineiros conquistam copa do 
mundo de ginástica Aeróbica
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lucas santiago e tamires silva

As doenças cardiovasculares são líderes em morte no mundo, sendo responsáveis por 
quase 30% dos óbitos no Brasil. Os homens são três vezes mais propensos ao problema, 
principal motivo de morte do gênero masculino. Além disso, 300 mil pessoas sofrem com 
o infarto do miocárdio todos os anos.
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Depois de 22 anos 
em atividade, o 
projeto de Ginás-

tica Aeróbica, da UFMG, 
comemora mais uma 
vitória internacional: 
Luca Santiago, ginasta 
individual masculino e 
Tamires Silva, no femini-
no, estão exibindo suas 
taças pela conquista da 
Copa do Mundo.
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hyeribeiro@gmail.comrenúncia fiscal 

Um relatório do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União 
(CGU) coloca sob suspeita o programa do Governo Federal no tangente às 
renúncias fiscais federais que, de acordo com o levantamento, responde 

por 21% de toda a arrecadação da União, equivalente ao exorbitante número de R$ 
284 bilhões anuais. Uma soma de fazer inveja a qualquer matemático de plantão, 
com certeza. A CGU assinala na direção da falta de controle do poder público sobre 
os reais resultados advindos desses programas de subsídios, cuja finalidade é trazer 
benefícios à população e às instituições menos favorecidas. A desconfiança por parte 
dos técnicos da Controladoria vem da falta de clareza, já que não há mecanismos 
plausíveis de monitoramento capazes para jogar luz nas ações de contrapartidas das 
empresas beneficiadas com a abdicação dos impostos.   

É claro que pode estar havendo exagero, especialmente por parte dos grandes em-
presários, no sentido de ludibriar o fisco brasileiro em detrimento da falta de recursos 
financeiros do Governo Federal, inclusive para poder tocar os seus programas sociais.

 Nesta lista de possíveis empresas beneficiadas certamente estão as multina-
cionais, sempre ávidas a obter lucros elevados, cujas remessas para suas respectivas 
matrizes nunca deixam de incidir com fluxo regular. Este desmando fiscal é mais uma 
variante por onde flui o dinheiro que deveria ser arrecadado em prol da causa pública. 
A equipe econômica do futuro governo Jair Bolsonaro (PSL), pelo visto, terá de lutar 
por muito tempo visando colocar as coisas do nosso Brasil nos trilhos, soterrando de 
vez o propalado “jeitinho brasileiro” de querer levar vantagem em tudo.

Este carcomido modelo de administração em nosso país, incluindo a questão 
da renúncia fiscal, tem feito muitas vítimas ao longo dos anos. Que se tome como 
exemplo o nosso espoliado Estado. Há cerca de 21 anos, foi criada uma lei de renúncia 
fiscal, que suspendia diretamente os impostos relativos às exportações mineiras, a 
denominada Lei Kandir. 

À época, o poder central estabeleceu o compromisso de fazer um ressarcimento 
a Minas Gerais, por conta da perda de arrecadação, isso, porém, nunca aconteceu, 
expondo-nos a prejuízos incomensuráveis, lamentavelmente. Para se ter uma ideia, a 
dívida pública de Minas com a União é de R$ 94 bilhões, enquanto a perda provocada 
pelo não repasse da Lei Kandir representa, até o momento, cerca de R$ 101 bilhões.

Enquanto não ocorre este esperado encontro de contas, continuamos pagando 
aos cofres federais uma média mensal de R$ 250 milhões. Fica claro então que os 
programas de renúncias fiscais estão fazendo festa no quintal da vizinhança às custas 
de todos nós. Não há dúvidas quanto a isso, especialmente, diante dos números aqui 
expostos. Essa farra precisa ser erradicada da nossa cultura, pois visa somente usar de 
métodos que significam vantagens para poucos e sacrifícios para muitos.

Os órgãos federais, como a CGU, não escondem a falta de mecanismos para 
acompanhar de perto os resultados dos programas de renúncias fiscais. Assim, é 
de se supor a existência de muitos espertalhões se enriquecendo com valores que, 
anualmente, deixam de ser arrecadados em função dessa opção. Em outras palavras, 
podemos estar diante de uma possível fonte de corrupção, engendrada pelas grandes 
empresas brasileiras, em conluio com inescrupulosos nomes empoderados de Brasília.

Urge que todos esses indícios de mazelas sejam devidamente apurados e pas-
sados a limpo. 

número de cesarianas 
quase dobra no mundo

D ados divulgados pelo jor-
nal científico The Lancet 
mostraram que o nú-
mero de cesáreas feitas 
no mundo praticamente 

dobrou nos últimos 15 anos. O estudo 
foi realizado com base nas informa-
ções de 169 países referentes aos 
anos de 2000 a 2015 (índice mais 
recente). Os procedimentos saltaram 
de 16 milhões (que representava uma 
média de 12% dos partos) para 29,7 
milhões (21%).

A pesquisa indica que em mais da 
metade dos países analisados, o índice 
é alto, pois a cesariana é realizada sem 
real indicação. No topo da lista estão: 
República Dominicana, com 58,1% dos 
nascimentos; e Brasil e Egito, com 55,5%. 
Os números estão muito acima do que 
orienta a Organização Mundial da Saúde 

(OMS). De acordo com o órgão, a taxa 
ideal é em torno de 10% a 15%.

Para entender um pouco mais sobre 
o aumento desse índice, o edição do 
Brasil conversou com o professor do De-
partamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Faculdade de Medicina da UFMG, 
Henrique Vitor Leite.

da redação

Professor do departamento de ginecologia e
obstetrícia da ufmg, Henrique vitor leite

Brasil é o segundo país que mais faz procedimento

o Hospital sofia feldman, na capital,
é reconhecido por priorizar os partos
humanizados. Já o Hospital risoleta
neves, em 2011, teve a menor
porcentagem de cesarianas de todo o país.

Qual é o principal motivo 
do aumento no número de 
cesarianas?

São vários, desde questões estru-
turais até sociológicas. Antigamente, 
as pessoas entendiam que a mulher 
deveria ser apenas esposa e mãe. 
Hoje, elas já ocupam outros espa-
ços e grandes cargos do mercado 
de trabalho. Com a agenda cheia e 
planejamento de vida, a cesariana 
passa a ser uma aliada, pois pode 
ser agendada.

Além disso, houve um excesso de 
métodos de diagnóstico e a falta de 
compreensão acerca disso. Quando se 
expõe algo no bebê, mesmo que não 
haja nenhum problema grave, causa 
uma fragilidade na mãe e ela passa 
a entender a cesárea como a melhor 
alternativa.

Quando a cesariana é indi-
cada?

A primeira coisa que se deve pensar 
é que cesariana não é parto, mas um 
procedimento cirúrgico que deveria ser 
utilizado para tratar ou prevenir algum 
agravo na saúde. Essa é a diferença 
básica. Deste modo, ela só é indicada 
quando há algum risco para a mãe ou 
para o bebê no parto normal.

como esse risco é previamen-
te descoberto?

Por meio do pré-natal, por isso ele é 
tão importante. Um bom parto começa 
na gestação. É preciso um especialista 
que tenha formação para identificar as 
mulheres que estão nesse grupo de risco 
e que podem ter algum problema com 
o parto normal. 

se a mulher não correr ne-
nhum risco, ela pode optar 
pela cesariana?

Sim, é um direito dela. Existe uma 
discussão muito grande sobre isso, pois 
não se sabe até que ponto essa mulher 
conhece, efetivamente, os riscos da 
cesariana. O médico tem a obrigação 
de mostrar isso para ela e as vantagens 
do parto normal.

Fato é que a grande maioria das 
gestantes começam o pré-natal muito 
iludidas. Ou querem o parto normal a 
todo custo, ou a cesariana de qualquer 
forma. Quando tem a orientação do es-
pecialista, 90% delas passam a desejar 
o normal e não se arrependem disso.

Por que algumas mulheres 
criam tanta resistência ao 
parto normal?

Existe um mito acerca dessa ques-
tão: muitas mulheres têm medo. Por 
mais que a gente oriente e tente des-
mistificar isso, ainda há quem acredite 
que a dor é insuportável e que não vai 
aguentar. Elas acabam vendo isso como 
uma punição, mas é algo natural. Hoje 
existem técnicas para aliviar a dor que 
funcionam muito bem, mesmo se a 
pessoa não necessitar de anestesia. 
Falta, também, assistência obstétrica 
de um modo geral.

existe uma defasagem na 
especialidade?

O parto hoje é muito artificializado. O 
baixo investimento em obstetrícia faz com 
que o serviço não cresça, o que aumenta a 
demanda, mesmo nos hospitais privados. 
Além da redução no número de leitos 
que existe, a desvalorização financeira, 
do ponto de vista da assistência, também 
é uma dificuldade. A mulher, às vezes, 
quer o parto com o médico que a acom-
panhou, ele não está disponível e acaba 
marcando uma cesariana para conseguir 
conciliar os horários com os plantões. 

A cesariana pode trazer al-
guma consequência para a 
mulher?

É um procedimento cirúrgico e 
precisa de cuidados como tal. De um 
modo geral, não. De um filho para 
o outro, o médico deverá prestar 
atenção. Um parto normal após uma 
cesariana, por exemplo, requer cuida-
do. Mas tudo depende da mãe e da 
gestação. Reforço a importância do 
pré-natal, pois é nele que o médico 
saberá as condições que a mãe tem 
para o parto.

o Hospital sofia feldman, na capital,
é reconhecido por priorizar os partos
humanizados. Já o Hospital risoleta
neves, em 2011, teve a menor
porcentagem de cesarianas de todo o país.

“A primeira coisa que se deve pensar
é que cesariana não é parto, mas um
procedimento cirúrgico que deveria
ser utilizado para tratar ou prevenir

algum agravo na saúde”
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“mandado de despejo aos mandarins do mundo
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Fora tu reles esnobe plebeu
E fora tu, imperialistas das sucatas,
charlatão da sinceridade e tu da juba socialista
e tu qualquer outro.
Ultimatum a todos eles
e a todos que sejam como eles, todos.
Monte de tijolos com pretensão a casa,
inútil luxo, megalomania triunfante
e tu Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral
que nem te queria descobrir.
Ultimatum a vós que confundis o humano com o popular,
que confundis tudo!
Vós anarquistas deveras sinceros
socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores
para quererem deixar de trabalhar.
Sim, todos vós que representais o mundo,
homens altos,
passai por baixo do meu desprezo.
Passai aristocratas de tanga de ouro,
passai frouxos.
Passai radicais do pouco!
Quem acredita neles?
Mandem tudo isso para casa descascar batatas simbólicas
fechem-me isso tudo a chave e deitem a chave fora.
Sufoco de ter somente isso à minha volta.
Deixem-me respirar!
Abram todas as janelas
Abram mais janelas do que todas as janelas que há no mundo.
Nenhuma ideia grande,
nenhuma corrente política que soe a uma ideia grão!
E o mundo quer a inteligência nova, a sensibilidade nova.
O mundo tem sede de que se crie.
O que está aí está a apodrecer a vida,
quando muito, é estrume para o futuro.

O que aí está não pode durar porque não é nada.
Eu, da raça dos navegadores, afirmo que não pode durar!
Eu, da raça dos descobridores, desprezo 
o que seja menos que descobrir um novo mundo.
Proclamo isso bem alto, braços erguidos, fitando o Atlântico
e saudando abstratamente o infinito”.

Transcrição do texto
escrito por Álvaro de
Campos, em 1917 
(um dos apelidos de
Fernando Pessoa).
Nada mais atual.
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V I G Í L I A S

loraynne Araujo

intriga palaciana
A grande imprensa, por meio das redes sociais, propalou 

informações indicando haver rusgas entre o governador eleito, 
romeu Zema (Novo) e seu vice e colega de partido, Paulo 
Brant. Mas, pessoas próximas a ambos, dizem que eles estão 
afinadíssimos, até porque Brant pretende ser um conselheiro 
do chefe. Se ele atuar em alguma área, será por orientação 
do governador. Ou seja, pretende ser um cidadão discreto, sem 
arroubos, como sempre foi na vida.

cena única – Aliás, o grupo de informações ligado ao 
governador busca saber quem está por trás da difusão dessa 
informação, tida como perniciosa.

A direita no poder
Embora seja considerado um pensador equilibrado, o 

cientista político mineiro oswaldo dehon não mediu palavras 
ao comentar, no programa Mundo Político da TV Assembleia, 
que a eleição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) faz parte 
da presença da direita internacional no poder, inclusive nos 
governos do Mercosul. Uma “senhora” generalizada, não é 
mesmo gente?! 

gol de placa
A indicação do banqueiro e economista Joaquim levy para 

o BNDES foi um gol de placa. Ele tem todo apoio do segmento 
produtivo nacional. Avaliação da cronista política de Brasília 
cristiana lôbo. Vamos devagar, gente...

carros sem motoristas
Depois de participar da Feria Internacional do Automóvel, 

em São Paulo, o economista e filósofo paulistano José Pinheiro 
medeiros ficou impressionado ao saber que, em breve, existi-
rão carros que não precisarão de motoristas. Resta sabe quem 
vai aguentar pagar um luxo desses.

stf e a Previdência
Recentemente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, dias 

toffoli, fez comentários relacionados à necessidade de convocar 
líderes de todo o Brasil para discutir a Reforma da Previdência. Foi 
aí que o jornalista João Borges, especialista em assuntos econô-
micos, acrescentou: “Vejam, o tema é tão sério que o presidente 
da mais alta corte do país comentou sobre a questão”. 

deputado x Zema
Ainda fazendo comentários a respeito do último pleito, o 

parlamentar estadual reeleito para mais um mandato, deputado 
Bosco (Avante) declarou a um programa de política na TV minei-
ra: “No primeiro turno, meu partido tinha candidatura própria, 
o claudiney dulim. Porém, no segundo, estive ao lado do atual 
governador romeu Zema (Novo), meu conterrâneo de Araxá”. 

insegurança na saúde
Foi grande o número de assaltos e arrombamentos aos 

postos de saúde de Belo Horizonte, principalmente nos ende-
reços mais distantes do Centro nos últimos meses. Em todas as 
oportunidades, os entrevistados clamam ao prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) pela volta dos seguranças nestes locais, pois isso 
evitaria essa onda de insegurança que sentem as pessoas que 
residem nos bairros e precisam do serviço. 

A meca da sucessão 
Devido a sua longa experiência de vida parlamentar, o gabi-

nete de dilzon melo (PTB), na Assembleia Legislativa, tem sido a 
meca onde se reúnem muitos deputados que estão interessados 
na disputa pela presidência da Casa, no dia 1º de fevereiro. Alguns 
que lá estiveram disseram que, de fato, ele é muito carismático. 

Projeto arrojado
Em Brasília, o deputado mineiro diego Andrade (PSD) 

está trabalhando para levar a plenário um Projeto de Lei que 
criminaliza qualquer administrador público que deixar de fazer 
as transferências de valores obrigatórios aos municípios. Neste 
caso, pode ser um recado direto ao governo mineiro que não 
tem repassado recursos às prefeituras. 

mdB com o governo
Com experiência de ter sido deputado federal de algumas 

legislaturas, o advogado paulistano Airton soares comentou, 
recentemente, na TV Cultura: “O MDB está ansioso para aderir 
ao governo Jair Bolsonaro (PSL)”. Aliás, segundo ele, os parla-
mentares começam discutindo a Reforma da Previdência para 
depois caminharem para o alinhamento geral. 

comentário único – Na opinião do ex-parlamentar, ao 
longo dos últimos 30 anos, o MBD não conseguiu ficar longe do 
governo. Uma espécie de “chapa branca extraoficial”. Quanto 
oportunismo, ora veja. 

Apoio ao Zema
Por circunstâncias relacionadas às alianças partidárias, o 

deputado estadual, reeleito para mais um período de 4 anos, 
roberto Andrade (PSB) declarou, recentemente, que não votou 
no governador eleito romeu Zema (Novo), mas, que isso não 
quer dizer que ele irá ser contra sua futura administração. “Pelo 
contrário, os temas de interesse de Minas terão o meu apoio”, 
vaticina o parlamentar. 

eventos da propina 
Sem rodeios, o filósofo luiz felipe Pondé sentencia: “A 

corrupção no Rio de Janeiro ficou mais aguçada depois da 
realização de grandes eventos, especialmente da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas. Foram muitas obras e investimentos 
pesados. Então, a turma do mal entrou em cena, assaltando 
os cofres públicos com força”, disse. 

secretários de Zema devem ser anunciados
no final desta semana, garante Paulo Brant
Em entrevista exclusiva, vice-governador afirmou que está em sintonia com o novo chefe do Executivo

Prestes a completar um mês da vitória 
nas urnas, o novo governo do Estado ainda 
gera muita especulação sobre o futuro, afinal 
espera-se que algo diferente aconteça em 
relação às demais administrações e a principal 
prova disso foi à eleição de Romeu Zema (Novo), 
que derrotou dois ex-governadores, Fernando 
Pimentel (PT) e Antonio Anastasia (PSDB). E 
para tentar entender como serão os próximos 
4 anos, o edição do Brasil conversou com o 
vice-governador Paulo Brant (Novo). 

Para os cargos de secretários, ainda não 
se têm nomes definidos e isso deve acontecer 
no final desta semana. “Estamos conversando 
com algumas pessoas, mas ainda não batemos 
o martelo. Essa não é uma decisão fácil, pois 
secretários não ganham muito e eles devem 
ficar pelo menos uns 6 meses sem receber”. 

Outra mudança que deve acontecer será 
o corte de cargos comissionados e secretarias. 
“Hoje temos 21 secretarias e isso deve ser redu-
zido para 10 ou 11. Neste momento, estamos 
fechando quais poderão ser unificadas e quem 
as comandará, porque só com bons secretários 
conseguiremos alcançar os nossos objetivos. 

Além disso, é válido destacar que nenhuma 
demanda ficará sem assistência e isso não vai 
prejudicar nenhum projeto que já esteja em 
andamento”. 

dívida de minas gerais 

Um dos maiores entraves que a próxima 
gestão terá que lidar será o controle e pa-
gamento da dívida do Estado. Atualmente, 
estima-se que Minas Gerais deve R$ 94 bilhões 
para a União - número que, segundo a equipe 
de transição, pode ser maior. “Ainda não temos 
os números exatos, mas estamos cientes da 
dimensão do problema. É muito grave e, neste 
momento, não cabe achar os culpados, pois já 
está feito. O que vamos fazer quando assumir 
é equacionar e resolver. Não existe uma única 
solução, pois o problema está tão grande que 
precisa de várias alternativas. Um deles, que o 
governador já enfatizou, é o acordo com o go-
verno federal, porque sem ele não conseguimos 
sair do lugar. E já existe uma lei complementar 
para regularizar esses acordos”. 

Além disso, haverá também a redução 
de despesas e reativação da economia sem 
aumentar os impostos. “Apenas a redução da 
máquina pública não é suficiente para sanar as 

dívidas, mas ela deve ser feita como simbolis-
mo para mostrar que será uma administração 
austera. Ademais, se a gente tiver um governo 
confiável, do ponto de vista jurídico, certamente 
haverá mais investimentos. A solução definitiva 
é esta: fazer o Estado crescer com investimentos 
privados já existentes ou de fora”.     

Questionado sobre como pretendem se 
posicionar em relação à Lei Kandir, Brant afirma 
que esse é um assunto polêmico, pois não há 
consenso. “Vamos entender melhor essa situa-
ção, porque se o Estado, de fato, tiver direito de 
receber alguma verba, isso vai ser usado como 
moeda de troca para diminuir o déficit”.   

 

relacionamento com Brasília

O vice-governador avalia como boa a 
relação com o novo presidente Jair Bolsonaro 
(PSL). “Estamos nos aproximando, tanto que, 
na semana passada, Zema se encontrou pesso-
almente com ele. Também temos uma relação 
amigável com o presidente do PSL de Minas, 
Marcelo Álvaro Antônio, que vai intermediar o 
contato. Imaginamos que será um relaciona-
mento muito harmonioso e Minas está preci-
sando disso, pois durante algum tempo o Estado 
foi renegado. Além do mais, para fazer alguns 
investimentos necessários, como as obras da 
BR-381, no Anel Rodoviário, a ampliação do 
metrô, etc, precisamos de recursos federais”. 

nova Almg 

E não é só com Brasília que o novo go-
verno planeja se dar bem, os deputados da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
também devem entrar na lista. Brant conta que 
está sendo feito um trabalho de conversa com 
vários grupos e planeja uma bancada forte. 
Entretanto, ainda não se sabe quem será o re-
presentante do governo na Casa. “A ALMG será 
fundamental para a nossa gestão, pois sem ela 
não se consegue fazer quase nada. O projeto de 
mudança não será exclusivo do governo, mas 
sim do Legislativo e Judiciário. Vamos criar um 
pacto por Minas Gerais para tirá-la dessa situa-
ção, sem colocar culpa em ninguém”, finaliza.

Brant: “um dos maiores
entraves que a próxima
gestão terá que lidar será
o controle e pagamento
da dívida do estado”
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Prefeitos metropolitanos solicitam
apoio dos senadores e deputados

Os prefeitos da Associação dos Municí-
pios da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte (Granbel) e os prefeitos da Associação 

dos Municípios Mineradores de Minas Gerais 
(Amig) promovem dia 19 de novembro um 
encontro com os senadores, deputados 
federais e estaduais eleitos e reeleitos, de 
14h às 18h, no auditório da Prefeitura de 
Belo Horizonte.

 

documento

Cerca de 60 prefeitos vão participar do en-
contro sendo, 34 da RMBH e 26 dos municípios 
mineradores. De acordo com o presidente da 
Granbel e prefeito de Nova Lima, Vitor Penido de 
Barros (DEM), os prefeitos vão entregar aos se-
nadores e deputados um documento elaborado 
em reunião da entidade solicitando apoio das 
autoridades convidadas.

O documento será entregue a todos os presentes 
e será lido com embasamento técnico e jurídico pela 
Assessoria da Entidade: “O objetivo dos prefeitos da 
Granbel e da Amig é trazer os senadores e deputados 
federais e estaduais para iniciar um trabalho em 
parceria, afinado com os interesses dos que os elege-
ram, além de reivindicar o apoio de cada um para as 
prioridades inadiáveis dos municípios metropolitanos 
e mineradores”. Vítor Penido. 

Da mesa de abertura, vão participar o se-
nador Antônio Anastasia (PSDB) e os senadores 
eleitos, Carlos Viana (PHS) e Rodrigo Pacheco 
(DEM), além do prefeito anfitrião de Belo Hori-
zonte, Alexandre Kalil (PHS) e do presidente das 
duas entidades Vitor Penido. A Granbel e Amig 
está recebendo continuamente a confirmação 
de vários deputados federais e estaduais.Presidente da granbel, vitor Penido
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Alex de freitas visita empresa e faz elogios
Prosseguindo a série de visitas ao empre-

sariado local, o prefeito Alex de Freitas (PSDB) 
esteve na empresa Forno de Minas, fundada 
em Contagem há 28 anos e que está ultiman-
do obras de expansão da sua fábrica/matriz 
sediada no município. Alex vem mantendo um 
critério de acompanhar a dinâmica do setor 
privado no município, no sentido de acelerar os 
processos de licenciamento para a implantação 
ou crescimento de empresas.

Diante à informação do presidente da Forno 
de Minas, Helder Mendonça, de que a empresa 
pretende duplicar a sua área útil na matriz, já no 
mês de maio do próximo ano, o prefeito solici-
tou celeridade nos processos de licenciamento 
ambiental em andamento na Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável.

“É com orgulho, em nome dos contagen-
ses, que parabenizo esta empresa, mais que 
consolidada no município, em Minas e no país, 
que contribui para o nosso desenvolvimento 
e geração de empregos elevando, de forma 
exemplar, o nome de Contagem e do tradicional 
e bom pão de queijo mineiro para dentro e fora 
do Brasil”, disse ele Alex.

Segundo o presidente Helder Mendonça, 
a Forno de Minas, está lidando com a questão 

da licença ambiental em nível estadual e mu-
nicipal. “A primeira etapa da expansão deverá 
ser inaugurada em maio próximo”, informou 
ele, se dizendo satisfeito com o convite aceito 
pelo prefeito e por seus assessores “pois é do 
nosso desejo informar sobre os projetos de ex-
pansão, dos novos produtos e da geração de 
novos empregos locais, que deverão chegar 

a mais 300, com a duplicação da área útil 
atual da fábrica.

Acompanharam o prefeito na visita a Forno 
de Minas, os secretários municipais: de Desenvol-
vimento Econômico, Saint Clair Schimit Terres; de 
Fazenda; Gilberto Ramos; de Desenvolvimento 
Urbano e Habitação, Ivayr Soalheiro e de Traba-
lho e Geração de Renda, Fredin Carneiro.

Prefeito tem frequentado várias empresas do município
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1 – sinopse – O prefeito municipal fica 
“atordoado” com os impactos cada vez maiores 
das mudanças do mercado, da globalização, 
dos direitos básicos (tributários, administrativos, 
trabalhista etc), articulados lobbies, “jogadas” 
políticas e, de forma geral, todos inseridos nas 
estratégias de sua gestão. Não se perde de vista 
também, as dificuldades políticas e econômicas 
superiores, quer federal, quer estadual e suas 
influências nesse seu dia a dia. É um processo 
continuo e permanente, quando o mesmo, 
querendo ou não, terá que definir a sua visão de 
futuro, seus objetivos, seus projetos e respectivos 
resultados. Neste “furacão” de situações, a ado-
ção do Planejamento Estratégico constitui-se em 
uma solução positiva a ser pensada.  

2 – leitura de cenário – Nesse modelo de 
planejamento, a gestão municipal é considerada 
como um sistema orgânico, resultante da interação 
dos seguintes fatores: sua natureza; ideias e obje-
tivos do prefeito; comportamento dos secretários, 
diretores etc; relação com as autoridades, comu-
nidades, lideranças políticas, religiosas e empresa-
riais; atual burocracia; relação com os munícipes; 
relação com a Câmara Municipal e vereadores; 
atual sistema de comunicação; expectativas de 
resultados a serem alcançados e outros.

3 – metodologia – O estudo do Planejamento 
Estratégico da Prefeitura será desenvolvido através 
das fases, à seguir: 

fase Preliminar: Elaboração de estudo detalha-
do da situação e funcionamento dos aspectos legais: 
I) PPA-Plano  Plurianual; II) LDO-Lei das Diretrizes 
Orçamentárias; III) LOA-Lei do Orçamento Anual; IV) 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e outros; 
1ª fase: Elaboração de um Plano de Trabalho do Pla-
nejamento Estratégico da Prefeitura; 2ª fase: Plano 
de levantamentos e entrevistas; 3ª fase: Verificação 
do Ambiente Interno e Externo; 4ª fase: Análise e 
Diagnóstico; 5ª fase: Formulação de Ações Estra-
tégicas- Projetos; 6ª fase: Montagem da “Carteira 
de Projetos”; 7ª fase: Definição de prioridades; 8ª 
fase: Execução e Acompanhamento dos Projetos; 
9ª fase: Avaliação de Resultados; 10ª fase: Revisão 
do Planejamento Estratégico da Prefeitura através 
dos erros cometidos. 

4 – operacionalização – Na fase dos “Levan-
tamentos e Entrevistas”, desenvolvem-se discus-
sões convergentes, francas e respeitosas, que se 
destinam a identificação dos ambientes. Na fase 
de “verificação do ambiente interno”, avalia-se os 
pontos fracos e fortes da prefeitura, compreenden-
do a sua filosofia de atuação, políticas públicas, 
sistemas básicos, tais como: orçamento, financeiro, 
contábil, recursos humanos, comunicação, serviços 
gerais, transportes, licitações, jurídico etc. Na fase 
de “verificação do ambiente externo”, elabora-se 
o levantamento da situação dos contratos, convê-
nios, comunicação e o marketing institucional no 
contexto de seu “ecossistema” (governo federal, 

estadual e municipal, bancos, partidos políticos, 
associações, conselhos regionais etc). Na fase 
de “análise e diagnóstico” serão verificadas as 
informações coletadas e, logo a seguir, elabora-se 
o Relatório Técnico. Através desse relatório, serão 
abordadas as seguintes questões:

I - que medidas deveremos adotar para acabar 
e ou diminuir os impactos dos “pontos fracos”?

II - que medidas deveremos adotar para me-
lhorar nossos “pontos fortes”?

III - que medidas deveremos adotar para 
“atacar” as ameaças identificadas internamente 
e externamente?

IV - que medidas deveremos adotar para 
implementar as oportunidades?

Com esses questionamentos, entraremos na 
fase da “Formulação de Ações Estratégicas- Proje-
tos”. Logo após, dá-se início à fase de “Montagem 
da Carteira de Projetos”! À seguir, prossegue-se 
com a fase da “Definição de Prioridades” e pos-
teriormente, a fase da “Execução e Acompanha-
mento dos Projetos”. Concluindo, finaliza-se o 
processo com a fase de “avaliação de resultados e 
as devidas revisões”.

5 – consideração final – No presente artigo, o 
autor procurou abordar o tema num contexto sim-
ples e sintético. No próximo artigo será abordada o 
Planejamento Estratégico de Prefeitura - Execução 
de Projetos – (Parte 5).

gestão municipal iii – Planejamento estratégico
da Prefeitura / metodologia (Parte 4)

Brasileiros vão usar 13º para
pagamento de dívidas em atraso
Pagamento do benefício vai injetar R$ 211,2 bilhões na economia

fique sabendo!
O benefício consiste no pagamento de um 
salário extra ao trabalhador no final de 
cada ano. Está previsto pela Lei nº 4.090/62 
e mantido pela Constituição Federal de 
1988. Todos os trabalhadores, incluindo os 
temporários, domésticos, rurais, servidores 
públicos e aposentados, têm direito ao 13º 
salário.

Aqueles que trabalharam o ano todo 
recebem o valor cheio. Para os que foram 
contratados ao longo do ano, ganham 
proporcional ao tempo de empresa. É 
preciso trabalhar ao menos 15 dias para 
receber por aquele mês. O pagamento 
do 13º salário geralmente é feito em duas 
parcelas. A primeira deve ser depositada 
até 30 de novembro. O prazo máximo para 
o pagamento da segunda é no dia 20 de 
dezembro.

Contas atrasadas, despesas extras, férias em 
família, matrícula da escola, são algumas das difi-
culdades financeiras enfrentadas pela maioria dos 
brasileiros nos últimos meses do ano. E para quem 
está nesse aperto, o recebimento do 13º salário pode 
ser um alívio no bolso do trabalhador. Segundo esti-
mativa do Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento 
do benefício vai injetar R$ 211,2 bilhões na economia 
brasileira até dezembro. O valor representa cerca de 
3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Mais de 84 milhões de trabalhadores do mer-
cado formal, inclusive aposentados, pensionistas e 
empregados domésticos, receberão o dinheiro extra. 
De acordo com a pesquisa da Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças Administração e Contabilidade 
(ANEFAC), a destinação do 13º salário será para o 
pagamento de dívidas para 86% dos que receberão o 
benefício. Aqueles que tem intenção de poupar para 
ajudar com as despesas de começo do ano somam 
3%. Apenas 2% pretendem poupar parte que sobrará.

Dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) reforçam o motivo pelo qual muitos 
usarão o dinheiro. A quantidade de inadimplentes 
cresceu 4,22% em outubro na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. A estimativa é de que 
62,89 milhões de brasileiros estejam com o CPF res-
trito para fazer compras a prazo ou contratar crédito.

O valor extra vem em um bom momento e ajuda 
muitos a saírem do vermelho, como é o caso da 
recepcionista Renata Garcia. “Vou usar o dinheiro do 
13º quase todo para quitar algumas dívidas em atraso. 
A fatura do cartão de crédito será uma prioridade de 
pagamento, pois os juros são bem altos. Acredito 
que ainda deva sobrar uma boa quantia mas, por 
enquanto, vou deixar guardada para alguma emer-
gência”, afirma.

gasto consciente
Segundo especialista em finanças Alexandre Santos, 

a grande quantidade de pessoas que pretendem quitar 
dívidas com o dinheiro do 13º salário mostra que o 
brasileiro está mais consciente. “Mesmo com outras 
prioridades, o trabalhador enxerga esse valor extra 
como uma possibilidade de sair do vermelho e começar 
o ano tranquilo e com as obrigações financeiras pagas”.

Ele explica que também é preciso separar uma 
parte para as despesas de começo do ano. “Inevita-
velmente, em janeiro chegam as contas de IPTU, IPVA, 
gastos com livros, uniformes, matrícula, entre outros. 
Se for possível reservar algum dinheiro e quitar essas 
despesas à vista, além de poder negociar descontos, 
seu orçamento não fica comprometido durante o ano”.

Outra dica dada pelo especialista é aproveitar as 
campanhas de negociação e quitação de dívidas dos 
serviços de proteção ao crédito. “Os valores de juros e 
multas podem sair muito mais baixos para facilitar o 

pagamento”. Ele também diz que para evitar entrar 
no vermelho novamente a solução é juntar o dinheiro 
e optar por pagar à vista. “Um dos grandes vilões é 
o cartão de crédito. Mas se não tiver saída, prefira 
parcelar nos menores prazos possíveis”, conclui.

“Mesmo com
outras prioridades,
o trabalhador
enxerga esse valor
extra como uma
possibilidade de
sair do vermelho”

mais de 84 milhões de trabalhadores do mercado formal receberão o dinheiro extra

reinventando o Psd
Enfim, o presidente do PSDB mineiro, deputado federal 

domingos sávio reconheceu que seu partido foi derrotado 
nas urnas em Minas. Tanto que declarou: “As urnas deram 
seu recado. Nós do partido, precisamos reencontrar o nosso 
eleitor”. Antes tarde do que nunca, deputado! 

direita poderosa
Jornalista e apresentador de notoriedade marcelo tas 

analisou o quadro pós-eleição vaticinou: “A direita irá assumir 
o poder no Brasil e em grande parte dos países do Mercosul. É 
uma espécie de onda regional. Mas um dia, tudo passa”, prevê. 

Petistas unidos
“Quem aposta na divisão do PT, quanto a eleição da Mesa Dire-

tora da Assembleia, está redondamente enganado. No momento 
oportuno, sentaremos à Mesa e tomaremos a decisão em conjunto. 
Claro que, até lá, vamos continuar debatendo o assunto, mas sem 
divisões de grupos”. Avaliação do eleito parlamentar do partido, 
virgílio guimarães ao visitar a ALMG, semana passada. 

sucessão na Assembleia
Entres os nomes citados como pré-candidatos à presidência 

da Assembleia, Arlen santiago (PTB), Agostinho Patrus (PV), 
leonídio Bouças (MDB), virgílio guimarães (PT), cássio so-
ares (PSD) e o deputado Bosco (Avante), nenhum tem conta-
bilizado mais do que 16 votos. Matematicamente, isto é muito 
pouco para dizer quem tem chances de vencer o pleito por 
enquanto, mesmo porque, o colégio eleitoral é de 77 votantes. 

Burguês na liderança
Indagado por qual motivo não se candidataria à presidência 

da Câmara de Vereadores de BH, o líder de Governo na Casa, 
vereador léo Burguês (PSL) usou o velho e conhecido adágio 
popular: “Não se mexe em time que está ganhando”. Ou seja, 
ele almeja continuar na mesma posição de hoje, com certeza.

Julvan conselheiro
O governador eleito romeu Zema (Novo), em recente en-

contro com prefeitos dos municípios, comentou: “Gostaria de 
ter, nos próximos 4 anos, o presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), o prefeito Julvan lacerda (MDB) como 
um dos meus conselheiros” Então tá, Excelência...

comentário único – Caso Julvan lacerda venha ser o atual 
prefeito do município de Moema, no Centro-Oeste mineiro. A 
eleição em sua entidade só acontecerá no mês de maio, mas, 
se fosse hoje, ele não teria sequer concorrente ao pleito, dizem 
os prefeitos próximos ao presidente.

mineiro prestigiado
Quem quiser falar com o presidente eleito, Jair Bolsonaro 

(PSL), não precisa ir ao Rio ou a Brasília, basta pedir a interme-
diação do seu colega de partido, o deputado federal marcelo 
álvaro Antônio. O homem está com tudo.

mineiro prestigiado ii
Na semana passada, a informação de que o deputado leo-

nardo Quintão (MDB) será um nome de proa na futura admi-
nistração de Brasília, mesmo tendo sido derrotado nas urnas na 
última eleição, corria solta nos corredores da Câmara. A conferir...
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no Brasil, natal deve injetar
r$ 53,5 bilhões na economia

O Papai Noel promete ser sim-
pático e “dar presentes” para todos 
neste ano. De acordo com dados da 
pesquisa realizada em todas as ca-
pitais pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil), espera-se que mais de 110,1 
milhões de consumidores presen-
teiem alguém no Natal, o que deve 
movimentar aproximadamente 
R$ 53,5 bilhões na economia.  

Em termos percentuais, 72% 
dos brasileiros planejam comprar 
presentes, número que se mantém 
elevado principalmente nas classes 
A e B (83%). Apenas 9% disseram 
que não vão presentear, sendo que 
26% optaram por não fazer isso 
porque não gostam ou não têm 
o costume, 23% por estarem de-

sempregados e 17% por não terem 
dinheiro. Já 19% ainda não se deci-
diram em relação às lembrancinhas 
do fim do ano. 

A economista-chefe do SPC Bra-
sil, Marcela Kawauti, ressalta que a 
tendência para este ano é manter 
as mesmas expectativas em relação 
ao ano passado. “O que esperamos 
para o Natal de 2018 é uma estabi-
lidade em relação ao de 2017 e isso 
é bom, afinal passamos de um pe-
ríodo de uma grave crise financeira 
e esse movimento representa que 
estamos nos recuperando”. 

Apesar da estagnação, o perí-
odo natalino representa a maior 
arrecadação para o comércio. “O 
Natal continua sendo uma data 
importante. Ele arrecada mais 
do que as quatro principais datas 
comemorativas juntas - os dias das 
Mães, dos Namorados, dos Pais e 
das Crianças”.    

A pesquisa mostra que, em mé-
dia, os consumidores devem comprar 
de quatro a cinco presentes e o 
valor médio com cada item será de 
R$ 115,90, sendo maior entre os ho-
mens (R$ 136,51). Ademais, o número 
de pessoas que pretendem desembol-
sar entre R$ 101 e R$ 200 cresceu na 
comparação com 2017, passando de 
10% para 16%, e o percentual chega 
a mais de um terço (33%) na faixa aci-
ma de 55 anos. Porém, uma parcela 
considerável de consumidores (33%) 
ainda não decidiu qual ao valor a ser 
desembolsado. 

O estudo revelou também que 
neste ano haverá mais disposição 
para consumir, quase um terço (27%) 
dos que compraram presentes em 
2017 irá gastar um valor superior este 
ano (alta de oito pontos percentuais 
na comparação com 2017) e 30% pla-
nejam gastar a mesma quantia. Dos 
quem vão desembolsar mais neste 
ano, 29% afirma que irão adquirir 
um presente melhor, enquanto 25% 
reclamam do aumento dos preços, 
principalmente as classes A e B (41%). 
Há também 22% que economizaram 
ao longo do ano para investir mais 
nos presentes natalinos, em especial 
as mulheres (33%).

Todavia, 22% querem diminuir 
nas compras neste ano e a principal 
razão é a situação financeira ruim e o 
orçamento apertado (34%). Já 30% 
afirmaram que querem economi-
zar, enquanto 14% possuem outras 

prioridades de compra, como a casa 
própria ou um automóvel, e 12% 
estão desempregados.

Marcela reitera que a pesquisa 
foi feita em outubro e, por isso, o 13º 

salário não foi contabilizado. “Ainda 
temos 19% de pessoas que não 
sabem se irão às compras, mas, se 
a economia melhorar até dezembro, 
pode ser que elas mudem de ideia”.

natal feliz 

A jornalista Priscila Men-
des irá fazer a família toda 
feliz. Ela conta que, neste 
ano, pretende dar presentes 
para o namorado, irmã, 
sogra, mãe, pai, cunhado, 
madrasta, padrasto e so-
brinho, sendo que para os 
dois primeiros serão mais de 
uma lembrancinha. Sua pre-
tensão é gastar em torno de 
R$ 30 a R$ 300. “Ainda nem 
saiu o 13°, mas adoro dar 
presentes, até mesmo fora 
de época. Então, já no mês 
de novembro, para ficar livre 
do tumulto de dezembro, 
corro e compro tudo”.

Já na família de Shan-
diney Miranda, jornalista, 
o que era tradição agora 
ficou no passado. Ele conta 
que sempre faziam um 
amigo-oculto para animar o 
Natal, porém, a partir deste 
ano, não haverá mais. “Fize-
mos isso justamente para 
economizar, pois janeiro 
e fevereiro são meses difí-
ceis e temos várias contas, 
como o IPVA, IPTU, material 
escolar etc”.
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AGORA É PRA ZERAR O ESTOQUE.

10X
SEM JUROS

NOS CARTÕES DE CRÉDITO.

12,30
UNID.R$

ARGAMASSA 
PORCELANATO
PRECON 
INTERNO CINZA 20KG
CÓD.: 291981

REVESTIMENTO 
LEF
LF32000 NEVE 
32 X 57,5 A
CÓD.:  310245

17, 50
M2R$

(31) 2126-1000
Av. Presidente Carlos Luz, 2000 

(próximo ao Shopping Del Rey - Belo Horizonte/MG)

Garantimos a quantidade de 50 m2 ou cinco unidades 
dos produtos anunciados neste folheto 

enquanto durarem os estoques. 
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. Edição 18 A. 
DEUS SEJA LOUVADO. VÁLIDO ATÉ 21/11/2018.

santacruzacabamentos.com.br 
santacruz@santacruzacabamentos.com.br
vendas@santacruzacabamentos.com.br

PORCELANATO
VIAROSA
72 X 72 A
CÓD.:  305063 REF.: 72003  

305066 REF.: 72008

36,90
M2R$

TORNEIRA COZINHA
LORENZETTI
LORENCHEF CR 81 1167 
MESA
CÓD.: 308686

359,90
UNID.R$

CUBA INOX
FRANKE  
SOBREPOR DUPLA ONDA 620 
6494 FURO 4,5 FOSCO
86 CM X 51 CM X 15 CM
CÓD.: 290613

699,90
UNID.R$
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BACIA ACOPLAR
DECA  
FAST BRANCO
CÓD.:  303537 - BACIA                                         

291244 - CAIXA

393,90
CONJ.R$

Pretendem presentear alguém 
neste Natal. Estima-se que 
110,1 milhões de brasileiros 
devam ir às compras

Número médio de presentes 
que os consumidores 
pretendem comprar

Pretendem 
pagar as 

compras à vista

Pretendem fazer 
pesquisa de preço 
para economizar, 
principalmente 
pela internet

NATAL 2018
72% 

PRINCIPAIS PRESENTEADOS:

57% 48% 46%

Filhos Maridos/
esposas

Mães

4
presentes

56% 

57% 85% 

A estimativa é que a data 
movimente cerca de 
53,5 bilhões de reais 

na economia

Dos que compraram 
presente em 2017 

acreditam que os preços 
estão mais caros este ano

Roupas 55%

Calçados 32%

Perfumes/cosméticos 31%

Brinquedos 30%

Acessórios 19 %

Livros 14%

ITENS MAIS 
PROCURADOS PARA 
PRESENTEAR TERCEIROS: 

Lojas de departamento 42%

Lojas online 40%

Shopping center 34%

Lojas de rua/bairro 30%

Shopping popular 23%

PRINCIPAIS LOCAIS 
DE COMPRA: 

3
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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

Este mês, a programação teatral 
do Sesc Palladium promete emocio-
nar o público, não importa a idade. 
Atrações internacionais, e nacionais 
ocupam o centro cultural até o fim 
do mês. Tudo começou no feriado 
do Dia da Proclamação da República 
(15/11), quando o Grande Teatro (Rua 
Rio de Janeiro, 1046, Centro) recebeu 
o espetáculo Birds in the house, do 
eslovaco Peter Serge Butko. 

Sucesso em vários países, Birds 
in the house conta a história de um 
homem que toca em um pássaro 
e suas realidades se misturam. A 
montagem é inspirada em textos 
curtos de Franz Kafka e possui um 
formato não verbal, conectando 
de forma harmônica o teatro de 
bonecos, música original e movi-
mentos cênicos com os princípios 
da “Lanterna Mágica”.

Nos dias 17, 18, 23, 24 e 25 de 
novembro, o Teatro de Bolso do 
Sesc Palladium (Av. Augusto de 
Lima, 420, Centro), apresenta o 
monólogo O importado, dirigido 
por Odilon Esteves e Fernando 
Badharó. Inspirado no conto O 
importado vermelho de Noé, de 
André Sant’Anna. As apresenta-
ções ocorrem às sextas e sába-
dos (20h) e domingos (19h). Os 
ingressos custam R$ 15 (inteira), 
R$ 7,50 (meia-entrada) e R$ 6 
(comerciário) e a classificação é 
14 anos.

A peça infantil Fantasmas, 
monstros e assombrações, do 
grupo Real Fantasia, brinca com o 
imaginário, desvenda segredos e 
fará com que monstros, fantasmas 
e assombrações passem a fazer 
parte de uma brincadeira gosto-

sa. Será no dia 25 de novembro, 
às 16h, no Grande Teatro do Sesc 
Palladium. Os ingressos custam R$ 
20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) 
e R$ 8 (comerciário). A classifica-
ção é livre.

Finalizando sua programação 
teatral de novembro, o Sesc Palla-
dium recebe, no dia 27, às 20h, o 
espetáculo A very eletric christmas, 
do grupo norte-americano Lightwi-
re Theater. Apresentado no progra-
ma da TV fechada ‘America’s Got 
Talent’, o Lightwire é reconhecido 
internacionalmente por sua arte 
elétrica eletroluminescente, nar-
rativa comovedora e executada 
em completa escuridão. Será no 
Grande Teatro e os ingressos cus-
tam R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia-
-entrada) e R$ 56 (comerciário). A 
classificação é livre.

DESAFIO ADMINISTRATIVO - O governador eleito de Minas, Ro-
meu Zema (Novo), encara um desafio a partir de janeiro, quando 
efetivamente começa a sua administração. O importante é dizer que 
o momento da campanha acabou e ele deve ser transparente para 
mostrar ao povo de Minas em que situação se encontra a máquina 
pública estadual. No entanto, Zema pode ir se preparando para 
enfrentar uma série de dificuldades, pois administrar um Estado do 
porte de Minas não é governar a sua empresa de 5 mil funcionários. 
O Estado tem 400 mil servidores, incluindo os aposentados que, 
hoje, representam quase a metade dos que estão na ativa. Além 
de três secretarias gigantes como Educação, Saúde e Segurança, 
temos outros órgãos da administração pública que dependem do 
faturamento estadual, como a Assembleia Legislativa, o Tribunal 
de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que recebem 
suas cotas a partir do que Minas arrecada.

O prefeito Alexandre Kalil (PHS) continua com sua língua 
destravada. Outro dia, ele falou da comida dos restaurantes 
populares, mas se recusou a almoçar num deles. Disse que 
seria mentira fazer isso, pois ele não é populista.

Aliás, falando em Kalil, até hoje, mesmo indicando o pre-
sidente da BHTrans, não conseguiu abrir a caixa preta daquela 
empresa.

Foi um sucesso o Festival da Jabuticaba de Sabará que 
terminou no final de semana. A antecipação das chuvas não 
tirou o brilho do festival. Ainda se viu muita fruta in natura, 
além de uma cozinha toda voltada para a delícia. Em tempo, a 
cidade vai viver a 16ª Feira de Artesanato no mês de dezembro.

Domingo, dia 18 de novembro

Luiz Carlos Gambodge
Coronel Mário Lúcio Calçado - Lavras
Agenor França

Segunda-feira, 19

Maria Izabel Castro e Silva 
Ex-prefeito Edson Soares, de Teófilo Otoni
Sra. Diva Ladeira - esposa de Hermógenes Ladeira

Terça-feira, 20

Walfrido dos Mares Guia
José Moreira Rachid
Adriana Perrim

Quarta-feira, 21

Ricardo Nascimento - Rádio Itatiaia 
Geraldo Demétrio 
Deputado Tiago Ulisses
Coronel Anibal Fonseca

Quinta-feira, 22

Delegado Ignácio Gabriel Prata Neto 
Ex-deputado Emilio Gallo
Rosângela Paola da Silva 

Sexta-feira, 23

Dr. Antônio da Cunha Jardim 
Lovergildo Silva
Sra. Lúcia Pereira, esposa de Geraldo Pereira Sobrinho 
Padre Lucas de Almeida

Sábado, 24

Ex-deputado e empresário João Pinto Ribeiro
Rellines Rodrigues 
José Nogueira
Valéria Ambrosio 
Deputado Adalclever Lopes

PASSAGEM DO METRÔ A R$ 3,40 - Ainda continua mais 
barata de que um ônibus diametral administrado pela BHTrans. 
Se a prefeitura fizesse uma reforma nos itinerários da cidade 
e voltasse com os bairro-centro, muitas passagens estariam 
custando R$ 2.

Joyce Rios e Fabiano Lopes Ferreira em evento badalado de BH
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Teatro para todos os gostos
este mês no Sesc Palladium
Atrações internacionais e nacionais estão na programação

Cena de “Fantasmas, monstros e assombrações”
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A Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) e a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), por meio do Senai Auto-
motivo do Horto – Belo Horizonte, celebraram um Termo de Cooperação 
Técnica para a formação e mão de obra focado no atendimento da grande 
demanda por conversões ao Gás Natural Veicular (GNV) no Estado de 
Minas Gerais.

Parceria Fiemg/Gasmig
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Presidente da Gasmig, Pedro Magalhães, e o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe
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da redação

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

#toqueAzul

Homens são três vezes mais propensos
a terem doenças cardiovasculares

“Ignorei vários sintomas até sentir uma 
dor forte e aguda no peito. Perdi os senti-
dos e quando acordei já estava a caminho 
do hospital”. Esse é o relato do pedreiro 
José Carlos Martins que, há 3 anos, sofreu 
um infarto do miocárdio. Assim como ele, 
300 mil pessoas sofrem do mal súbito to-
dos os anos no país, mas, diferente do que 
aconteceu com José Carlos, estima-se que 
metade dos quadros sejam assintomáticos. 

De um modo geral, as doenças car-
diovasculares são líderes em morte no 
mundo, sendo responsáveis por quase 
30% dos óbitos no país. Os homens são 
três vezes mais propensos ao problema, 
principal motivo de morte do gênero 
masculino no Brasil.

Hábitos ruins podem ajudar a desen-
cadear as patologias. É o que explica o 
professor do departamento de cirurgia 
da UFMG e cardiologista Charles Simão. 
“Estamos cansados de ouvir sobre isso, 
mas ainda encontramos dificuldades em 
entender: o consumo de alimentos gordu-
rosos, falta de atividade física, fumo e alta 
ingestão de bebidas alcoólicas contribuem 
para que o paciente seja acometido com 
uma dessas doenças”.

Essa era exatamente a vida que José 
Carlos levava. Ele, inclusive, fazia parte dos 
60% de homens que não tem o hábito de 
ir ao médico. “Pra mim, era besteira. Se 
eu não estava sentindo nada, pra que ir? 
Não consumia tanta gordura, mas um 
churrasquinho, no domingo, com uma 
cerveja era costume”.

Ele não é fumante, mas, ao longo dos 
seus 62 anos, nunca fez atividade física. 

“Carreguei muito saco de cimento nessa 
vida. Academia pra quê? Sempre me senti 
disposto e saudável para o meu trabalho. 
Hoje, vejo que estava errado, porque a 
dor que senti não desejo para ninguém”.

O pedreiro relembra quando enfartou. 
“Fiquei o dia todo com uma sensação 
esquisita de azia mais forte e ar preso. 
Uma dorzinha na costela, coisa comum 
na minha profissão”.

José Carlos ficou internado por 1 mês 
e meio e foi submetido a um cateterismo. 
“Atualmente entendo que preciso me cui-
dar mais. Tento pegar serviços mais leves, 
só de reparo, pois o médico aconselhou a 
não carregar peso. Agora vou de 6 em 6 
meses fazer acompanhamento”.

O cardiologista explica que as doenças 
cardiovasculares têm fator genético. “Hoje 
sabemos que as pessoas que têm casos 
de doenças na família precisam de mais 
atenção, pois a predisposição é maior”.

É por isso que o estudante de enge-
nharia civil, Pedro Marques fica sempre 
de olho na saúde. “Na minha família tem 
vários hipertensos, além disso, um tio já 
enfartou. Prefiro me cuidar para não ter 
surpresas”. Ele faz atividade física e tenta 
manter uma dieta balanceada. “Minha 
pressão às vezes sobe, nada alarmante, 
mas já pode ser um indício”.

o que causa
Segundo Simão, as doenças cardio e 

cerebrovasculares se manifestam em vários 
locais. “É um envelhecimento, calcificação, 
reposição de placas de cálcio e gordura nas 
artérias. Um dos principais órgãos acometi-
dos, sem sombra de dúvidas, é o coração”.

O infarto do miocárdio é apenas um 

dos problemas. “Podemos considerar as 
doenças coronarianas, as mesmas que 
causam o infarto e também, a longo pra-
zo, podem fazer o coração dilatar, o que 
conhecemos como insuficiência cardíaca”.

Por que acomete 
mais os homens?

O especialista acrescenta que as mu-
lheres são protegidas pelos hormônios em 
sua idade fértil. “A incidência e o índice 
de doença coronariana nas mulheres é 
um terço do total dos homens. Ela tende 
a se igualar por volta dos 70 anos. Nós 
podemos considerar que desde o dia que 
nascemos começamos a sofrer algum 
processo de degeneração das nossas 
artérias, mas as mulheres são protegidas 
pela fertilidade”. 

Outro fator é que os homens fumam 
e bebem mais. “Além disso, são mais pro-
pensos a obesidade e ao estresse. Fora isso, 
na sociedade, grande parte dos postos de 
trabalho são assumidos pelo sexo mascu-
lino que acaba pagando o ônus por isso, 
sendo acometidos por doenças cardiovas-
culares e, provavelmente, essas patologias 
estão associadas a esses fatores de risco”.

Principais doenças
cardiovasculares

Hipertensão;

Infarto agudo do miocárdio;

Angina do peito;

Doenças nas válvulas cardíacas;

Doenças cardíacas congênitas;

Endocardite;

Arritmias cardíacas;

Miocardite;

Problemas do gênero são responsáveis
por 30% das mortes no país

nossa série sobre
a saúde do homem

continua. na semana
que vem, leia a

continuidade dela
na editoria de

opinião - Página 2.

1. doença cardiovascular

A incidência da doença car-
diovascular (DCV) é maior nos 
homens, especialmente em idades 
mais jovens, até aos 50 anos

3. cancro da próstata

É a segunda causa de morte 
por cancro no homem, atrás do 
cancro do pulmão, sendo o tumor 
masculino mais frequente depois 
dos 50 anos, alerta a Associação 
Portuguesa de Urologia

5. síndrome da Apneia 
obstrutiva do sono

A obesidade é um dos fatores 
de risco da Síndrome da Apneia 
Obstrutiva do Sono (SAOS) - cerca de 
40 a 60% dos casos diagnosticados 
estão relacionados diretamente ao 
excesso de peso. E esse é um dos 
motivos porque o problema afeta 
duas a quatro vezes mais os homens

4. cálculo renal

Mais comuns nos homens após 
os 50 anos

2. tumores malignos da tra-
queia, brônquios e pulmão

Este tipo de tumor mata anu-
almente quase quatro vezes mais 
homens
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setraBH apoia campanha
“novembro Azul”

Em continuidade às 
ações do setor de 
transporte público 
que estão levando 
temas sociais relevan-

tes para dentro dos ônibus urba-
nos, o Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros de 
Belo Horizonte (SetraBH) apoia 
uma campanha de conscientiza-
ção voltada para os passageiros 
e trabalhadores do Sistema de 
Transporte Coletivo por Ônibus: 
a tradicional campanha do “No-
vembro Azul”. 

Este ano ela será reforçada 
pela parceria entre a Associação 
Nacional das Empresas de Trans-
portes Urbanos (NTU) e a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde 
(OPAS/OMS). Lançada no início 
deste mês, a nova campanha 
publicitária tem caráter nacional 
e com abordagem mais ampla.

Assim como na campanha 
“Outubro Rosa”, realizada no 
mês passado com foco na saúde 
da mulher, a ação do “Novembro 
Azul” tem caráter nacional e 
amplia a tradicional aborda-
gem de prevenção do câncer de 
próstata, abordando várias di-
mensões importantes da saúde 
e bem-estar masculinos: a saúde 
física e mental, a vacinação de 
homens jovens e adultos, cui-
dados a serem adotados para 
prevenir vários tipos de câncer e 
doenças cardíacas, entre outros. 
Desta forma, o SetraBH amplia a 
divulgação da campanha em 
Belo Horizonte, pois entende 
que é necessário fazer chegar 
aos homens essa mensagem 
de prevenção e cuidado com a 
saúde.

A campanha também incenti-
va os homens a acompanharem 
suas parceiras grávidas nos exa-
mes de pré-natal, fortalecendo os 
laços familiares. As peças publici-
tárias podem ser vistas em ônibus 
de todas as regiões do país.

saúde do homem 
De acordo com dados 

da OPAS/OMS, o câncer é 
uma das principais causas de 
morte no mundo, responsá-
vel por cerca de 9,6 milhões 
de óbitos só neste ano. Entre 
os mais comuns, o câncer 
de próstata responde atu-
almente por 1,28 milhão de 
casos. Mas são as doenças 
cardiovasculares a principal 
causa de mortes no mundo. 
Estima-se que 17,7 milhões 
de pessoas morreram por 
doenças cardiovasculares 
em 2015, representando 
31% de todas as mortes em 
nível global. Com relação às 
condições de saúde mental, 

o organismo internacional 
revela que essa dimensão 
é responsável por 16% da 
carga global de doenças e 
lesões em pessoas com ida-
de entre 10 e 19 anos.

A OPAS/OMS também 
destaca que a vacinação 
previne doenças, deficiências 
e mortes por uma série de 
enfermidades, como sa-
rampo, febre amarela, dif-
teria, hepatite B, caxumba, 
coqueluche, pneumonia, 
poliomielite, diarreia por ro-
tavírus, rubéola e tétano. Por 
isso, a campanha ressalta a 
importância de se manter as 
vacinas em dia.
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O rapper Flávio Renegado 
comemora 10 anos de trajetória 
na cena musical, tendo como 
marco o dia 29 de outubro, data 
que marca o lançamento do seu 
primeiro disco “Do Oiapoque a 
Nova York”, lançado de forma 
independente em 2008 e que 
vendeu mais de 20 mil cópias e 
o levou para turnê internacional 
por diversas cidades, inclusive 
Nova York. 

Para celebrar este marco tão 
especial, no dia 12 de novembro 
(segunda-feira), o artista faz o 
relançamento do disco em vinil e 
na plataforma Tidal. Em seguida, 
no dia 16 de novembro, o álbum 
estará disponível nas demais pla-
taformas digitais.

disco 

“Do Oiapoque a Nova York” é 
uma obra que se mantém atual 

e provocativa e será relançada 
com direito a releitura da capa 
realizada pela dupla Denis Leroy 
e Leonardo Cesario, os mesmos 
que realizaram a primeira edição 
em 2008. As fotos da capa e divul-
gação são assinadas por Marcio 
Rodrigues. E Flávio ainda nos apre-
senta a cantora e sambista Manu 
Dias, interpretando Meu Canto, 
como fez há 10 anos, revelando a 
cantora Aline Calixto.  

Produzido por Daniel Ganja-
man, e pré-produzido por Flávio e 
o mestre Gil Amândio, “Do Oiapo-
que a Nova York” é considerado, 
no rap, como um dos primeiros 
trabalhos a misturar ritmos bra-
sileiros e formação clássica de 
banda de rock.

A obra reflete uma caracte-
rística intrínseca à obra de Flávio 
Renegado: o hip-hop atravessado 
por diversas influências musicais. 
As parcerias do disco apontam 

para o seu labirinto de sonorida-
des e ecos musicais. O trabalho 
conta ainda com a participação 
das Meninas de Sinhá, vindas da 
comunidade do Alto Vera Cruz.

O cantor iniciará uma turnê 
comemorativa que passará por 
São Paulo, com a participação 
especial do seu amigo Simoninha, 
duas datas no Rio de Janeiro, 
onde divide o palco com João 
Cavalcante e Pretinho da Serrinha, 
Brasília e, claro, Belo Horizonte, no 
festival Somos Todos Black.

O mundo é esse lugar lindo, 
porém difícil. Mas o que se faz 
com isso? Como ultrapassar as 
condições desiguais que submete 
a tantos? Como desalojar-se do 
medo, da miséria e das opressões 
que ordenam muitas das vidas. Se 
a pergunta for dirigida ao cantor 
e compositor Flávio Renegado, a 
provável resposta será: - É com 
amor e com arte!

Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida enquanto durarem os estoques. 

NA CINEMARK VOCÊ TEM DIVERSÃO 
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Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida por tempo indeterminado.

COMPRE O COMBO 

E GANHE

UM BALDE 

EXCLUSIVO!
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    1 BALDE DE PIPOCA 

+ 2 BEBIDAS MÉDIAS ZERO

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN
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flávio renegado relança seu primeiro álbum
em lP para comemorar 10 anos de carreira
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cdl Jovem festeja 30 anos
com diversas homenagens
A CDL Jovem de Belo Hori-

zonte comemorou seus 
30 anos, completados 

no dia 27 de setembro. O evento 
foi realizado na casa de festa 
“Das Haus”, no Buritis, e contou 
com a presença de empresários, 
autoridades, diretoria da CDL/
BH e da CDL Jovem, entre outros 
convidados. 

A comemoração foi marcada 
por diversas homenagens. Du-
rante seu discurso, o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), Bru-
no Falci, destacou a importância 
da CDL Jovem para os setores 
de comércio e serviços de Belo 
Horizonte. 

O presidente também ressal-
tou a atuação dos jovens empre-
sários em iniciativas relevantes 
para a capital, como o Dia da 
Liberdade de Impostos e em 
projetos sociais, realizados em 
parceria com a Fundação CDL 
Pró-Criança.

A CDL Jovem integra a CDL/
BH e tem como objetivo principal 
identificar, incentivar e desenvol-
ver jovens empresários lojistas 
por meio da troca de experiên-
cias e contato com o mercado 
empresarial.

Presidente da cdl/BH, Bruno falci, destacou a importância da cdl Jovem diretor regional da globo minas, marcelo ligere e fernando cardoso

davidson cardoso, ronnye Antunes, frederico Papatella, Bruno falci, fernando cardoso, José Ângelo de melo, 
leonardo Braga, roberto Alfeu, José ronaldo de souza maciel e vilson mayrink e participantes do eventofernando cardoso, presidente da cdl Jovem, em seu discurso
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A Sociedade Brasileira de Reprodução 
Humana (SBRH) realizou, de 14 a 16 de no-
vembro, no Expominas, em Belo Horizonte, 
o 28º Congresso Brasileiro de Reprodução 
Humana. Com uma programação científica 
de alto nível, o evento, que é um dos mais 
importantes e tradicionais do setor, reuniu 
mais de 200 renomados profissionais 
da área, entre convidados nacionais e 
internacionais, que debateram temas de 
grande importância e relevância para a 
saúde reprodutiva. 

Novas configurações familiares, adia-
mento da maternidade, transplante de 
útero, gravidez em transgêneros, oncofer-
tilidade, sexualidade e ética na reprodução 
assistida foram alguns dos assuntos que 
fizeram parte das dezenas de mesas redon-
das, conferências e palestras do Congresso. 
O evento teve espaço também para ativi-
dades práticas, como cursos de vitrificação 
de oócitos e embriões, congelamento de 
tecido ovariano e gametas, biópsia embrio-
nária e análise e processamento seminal.

De acordo com o Dr. João Pedro Jun-
queira Caetano, presidente da Sociedade 
Brasileira de Reprodução Humana, o obje-
tivo do Congresso foi debater os avanços da 
reprodução assistida, promover o intercâm-
bio de informações e o aperfeiçoamento 
científico dos profissionais. “A medicina 
reprodutiva está em constante evolução e 
por isso os especialistas da área precisam 
se aperfeiçoar continuamente. Daí a impor-
tância de se promover o Congresso e reunir 

os principais nomes da área para debater 
o que há de novo acontecendo”, afirma. 

convidados internacionais
Participaram do 28º Congresso Bra-

sileiro de Reprodução Humana nomes 
internacionais como: Richard Legro e Lin-
dsey Mayes, dos Estados Unidos; Antonio 
La Marca e Antonio Capalbo, da Itália; 
Cristina Hickman, do Reino Unido; Letícia 
Peluffo, da Argentina; Luis Guzman, do 
Peru; Natalia Basile, da Espanha; e Pablo 
Díaz Spíndola, do México.

Expominas BH
Sob nova gestão privada, um dos 

maiores e mais importantes centros de 
convenções do país, o Expominas BH 
destaca-se por seu padrão internacional e 
sua versatilidade. A casa oferece espaços 
para feiras, exposições, congressos, even-
tos corporativos e sociais, além de outras 
atividades de diferentes portes e formatos.

Em local de fácil acesso, único da Amé-
rica 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 pavi-
lhões e uma arena permitem a realização 
de eventos e ações simultaneamente, com 
conforto e segurança. O espaço multifun-
cional oferece ainda estacionamento com 
capacidade para 2.200 vagas. Informa-
ções: www.expominasbh.com.br

O deputado Antônio Carlos Arantes 
(PSDB) foi recebido, em audiência, pelo 
presidente do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais (TCE-MG), Cláudio 
Couto Terrão.

Arantes estava acompanhado do pre-
feito São Tiago, Denílson Reis (PSDB); do 
prefeito de Resende Costa, Aurélio Suenes 
(PSD); do secretário-executivo da Associa-
ção dos Municípios da Micro Região Cam-
po das Vertentes (Anver), Marcos Antônio 
Rabelo; do chefe 
do Departamen-
to Jurídico da As-
sociação, Thiago 
Bracarense de Car-
valho Fonseca, e 
do diretor superin-
tende do Sicoob 
Central Credimi-
nas, Wagner Luiz 
Silva.

O objetivo do 
encontro foi entre-
gar ao presiden-
te Cláudio Terrão 
um documento no 
qual solicitam a 
revisão da súmula 
109 do TCE à Lei 
Complementar nº 
161/2008 para que as prefeituras possam 
realizar transações financeiras por meio 
das Cooperativas de Crédito. Atualmente, 
a súmula 109 proíbe esta prática.

O deputado Arantes, presidente da 
Frente Parlamentar do Cooperativismo 
(Frencoop-MG), justificou o pedido: 

“Todo mundo sabe que o Sistema de Coo-
perativas oferecem benefícios e melhores 
taxas que os bancos tradicionais. Assim, 
quem vai ganhar com isso é o município 
e toda a população”, explicou.

O prefeito de São Tiago, Denílson 
Reis, que representou os municípios da 
Anver, falou em nome dos gestores da 
região: “Além de melhores taxas, as coo-
perativas estão presentes em quase todos 
os municípios, ao contrário dos bancos 

tradicionais. Muitos 
deles, inclusive, de-
pois de terem sido 
assaltados, fecha-
ram suas agências. 
Isso está sendo um 
grande problema 
para os municípios 
pequenos. Ter ou-
tra opção bancária 
é vital para a admi-
nistração munici-
pal”, afirmou.

O presidente do 
Tribunal de Contas 
recebeu o requeri-
mento e ficou de le-
var o assunto para 
análise dos conse-
lheiros e disse que 

em breve dará uma resposta. Segundo o 
deputado: “O presidente Cláudio Terrão 
se mostrou, mais uma vez, sensível aos 
problemas enfrentados pelos prefeitos e 
vai analisar nosso pedido. Tenho certeza 
de que encontraremos uma solução”, 
concluiu.

Expominas recebe Congresso
Brasileiro de Reprodução Humana

evento teve espaço também para atividades práticas
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Prefeitos querem usar cooperativas de
crédito para fazer transações bancárias

Todo mundo sabe
que o Sistema de

Cooperativas oferecem
benefícios e melhores
taxas que os bancos
tradicionais. Assim,
quem vai ganhar

com isso é o município
e toda a população

Presidente cláudio couto terrão recebeu a comitiva em seu gabinete
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fotógrafo vende imagens para 
ajudar famílias no sertão baiano

Nascido e criado no município de 
Ruy Barbosa, no sertão baiano, o locutor 
radialista Noilton Pereira nunca se con-
formou com a miséria que o rodeava. Há 
5 anos, começou a registrar imagens de 
seus conterrâneos com um celular, que 
nas palavras dele, queria “congelar o 
tempo para mostrar o antes e o depois”. 
O antes era o de sempre: fome, desem-
prego, casas de barro, baixa autoestima 
e desesperança. O depois seriam as ações 
que ele planejava fazer.

Com o impulso do Instagram, suas 
fotos ganharam grande repercussão. O 
perfil do fotógrafo já é seguido por mais de 
100 mil pessoas e é por lá que ele expõe 
o seu projeto “Sertão forte, povo lutador” 
para venda de fotografias e pede doações. 
“Por nascer aqui e sofrer como eles, 
sempre acreditei que pudesse ajudar nos 
problemas dessas pessoas. Até para tirar 
muitos da zona de conforto, o que equipes 
e ONG’s não conseguem fazer, eu sozinho 
tenho conseguido”, comemora Noilton.

Cada foto é vendida pelo preço equiva-
lente ao de uma cesta básica, R$ 150. Em 
sua moto, Noilton entrega pessoalmente 
os alimentos aos conterrâneos. Ao todo, 
o fotógrafo auxilia regularmente 10 famí-
lias que vivem na zona rural e possuem 
apenas a terra e casas de barro.

Com o aumento das doações, desde o 
início do ano, eles começaram a construir 
casas de alvenaria para essa população. 
“Emprego aqui é uma realidade distante. 
A gente já aprendeu a conviver com o de-
semprego, como o sertão aprendeu a lidar 
com a falta de chuva. O mercado informal 
aqui é uma bolha prestes a explodir, não 
temos controle do que vai acontecer”, 
explica. Para devolver a autoestima e a 
confiança aos moradores, os próprios 
membros das famílias são remunerados 
para trabalhar nas obras. 

Além de um teto, a ideia de Noilton 
para o próximo ano é pensar em fontes 
de renda sustentáveis. “Algo que possa 
ser feito aqui. Como a agricultura familiar, 
criação de porcos, frangos, etc. E como 
contratei os próprios familiares, a ideia 
é que eles aprendam com os pedreiros 
contratados e tenham uma profissão”, diz.

O grupo está em processo de constru-
ção da segunda casa e ainda faltam oito. 
E Noilton segue confiante. “Ao invés de 
reclamar, eu luto. Antes, minha vida era 
vazia”, resume.

solidariedade nas redes
Acompanhe o trabalho

do fotógrafo pelo perfil no
Instagram: @noiltonpop

Após repercussão, Jocenildo fagundes, de 17 anos, foi procurado
por agência de modelo, mas não quis sair do lado da mãe
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registros integram o projeto
“serão forte, povo lutador”

fotos são marcadas pela poesia,
miséria e criatividade
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Festas com adolescentes em condomínio
só com a presença de adulto responsável

Adolescentes adoram encontrar para 
se divertir, ouvir música e paquerar. 
As festas ou churrascos de turma são 
saudáveis e fazem parte da vida social 
da garotada. No entanto, muitos desses 
encontros são regados a bebidas alcoóli-
cas e drogas, transformando um simples 
divertimento até em caso de polícia.

A venda e distribuição de bebidas a 
menores de 18 anos são crimes previstos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Ainda assim, em grande parte dos casos, 
o incentivo ao consumo de álcool come-
ça na própria família. Muitos pais acre-
ditam que é melhor saber o que o filho 
está consumindo e manter uma postura 
de “amigo” em vez de autoridade. 

Entretanto, é nessa faixa etária que, 
segundo os médicos, os indivíduos são 
mais suscetíveis ao vício, sendo esse um 
dos principais motivos para a proibição. 

Segundo o neurologista e professor 
da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade Federal de Juiz de Fora (UFJV), 
Thiago Cardoso Vale, a própria mudança 
da fase da infância para a da adoles-
cência, com a entrada na puberdade 
e modificação hormonal, já é um fator 
impulsionador do consumo de álcool e, 
nessa época da vida, os indivíduos são 
mais propensos a abusar da bebida. 
Essa situação é configurada, segundo 
ele, quando o consumo é maior do que 
cinco doses em duas horas para homens 
e quatro doses para mulher no mesmo 
espaço de tempo. “Pessoas que relatam 
início (do consumo) da bebida alcoólica 
antes dos 15 anos são mais propensas 
a preencher critérios de dependência 
alcoólica e alcoolismo crônico em algum 
momento das suas vidas adultas”, diz 
o médico.

O ECA se aplica em todos os locais, 
inclusive em propriedades privadas, 
como é o caso dos condomínios. Tanto 
é que, além do Estatuto, o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais também tem 
publicada, desde 2013, uma portaria 
que proíbe o uso de bebidas alcoólicas 
por adolescentes em festas. Ela res-
ponsabiliza solidariamente síndicos e 
administradoras de condomínios nesses 
casos. Por isso, a importância de que o 
síndico se resguarde. 

No salão de festas, as confraterni-
zações entre adolescentes só devem 
acontecer com um adulto responsável 
por perto. A regra pode constar no 
Regimento Interno para normatizar 
o uso do salão e respaldar o síndico 
na decisão de liberar ou não o uso do 
espaço comum.

“Modificando o Regimento e incluin-
do a norma sobre o uso por adolescen-
tes, todo o condomínio se envolve na 
questão e não fica tudo nas costas do 
síndico. É interessante também que, ao 
permitir o uso salão, o síndico receba o 
termo de vistoria com o nome e iden-
tidade do responsável pela reserva. 
Assim, em caso de qualquer problema, 

essa pessoa poderá ser acionada”, 
explica o presidente do Sindicato dos 
Condomínios Comerciais, Residenciais e 
Mistos de Minas Gerais (Sindicon MG), 
advogado especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo Alves de 
Queiróz.

Caso o barulho seja excessivo ou 
haja algum tipo de confusão, moradores 
podem solicitar ao porteiro para que 
peça moderação no volume.  Entre-
tanto, há casos em que os condôminos 
chamam a polícia imediatamente.  Por 
isso, é importante que o síndico exija os 
dados do responsável pela festa, para 
que a responsabilidade seja correta-
mente aplicada.
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Leíse Costa

Já está em vigor a nova padro-
nização para os passeios da capital 
mineira. As regras foram alteradas pela 
Secretaria Municipal de Política Urbana 
(SMPU), por meio da Portaria 57/2018, 
publicada no Diário Oficial do Município 
(DOM). Segundo a secretária da pasta, 
Maria Caldas, a alteração foi feita para 
simplificar e baratear a execução de 
obras dos passeios, que é de responsa-
bilidade dos proprietários dos imóveis. 

Antes, um único tipo de piso era 
aceito. Com a nova publicação, a PBH 
passa a aceitar quatro tipos: piso cimen-
tado, placa pré-moldada de concreto, 
ladrilho hidráulico (o único aceito an-
teriormente) e concreto permeável. “A 
falta de flexibilidade era uma grande 
queixa que tínhamos, já que o ladrilho 
é um piso caro. Além disso, a portaria 
admite a possibilidade de analisar um 
passeio diferente até mesmo desses 
padrões, desde que o cidadão solicite”, 
explica Caldas.

A área Central (espaço interno à 
Avenida do Contorno) não está inclusa 
na nova padronização. Por questões 
patrimoniais, essa região passará pelo 
crivo do Conselho Deliberativo do Patri-
mônio Cultural de Belo Horizonte, que 
deverá deliberar sobre a implantação 
e localização dos ladrilhos. Ainda sem 
data de publicação.

Outra mudança significativa é que 
agora o piso tátil (usado para direcio-
namento de deficientes visuais) passa a 
ser obrigatório apenas em calçadas com 
mais de 3,10m de largura. Nas calçadas 
acima de 3,10 metros, o piso direcional 
deverá ser implantado a 40 centímetros 
do alinhamento (lado oposto à rua, ou 
seja, próximo aos imóveis). 

Quanto ao direcionamento para 
deficientes visuais, a secretária diz que, 
em uma calçada muito larga, a pessoa 
pode ficar sem noção do espaço, daí a 
necessidade do piso direcional. Nas com 
medidas menores de 3,10 metros, para 
SMPU, não há essa necessidade. “O ide-
al, nesse caso, é que os deficientes visuais 
se orientem pela fachada dos prédios 
com mais segurança, já que, se seguirem 
perto da rua, podem bater em galhos de 
árvores ou em orelhões”.

Em nota, o Movimento Unificado de 
Deficientes Visuais (Mudevi) declara que 
apesar de ter participado das discussões 
para os parâmetros das calçadas e ter 
tentado uma outra proposta, “sequer foi 
levada em consideração pelos gestores 
municipais”. 

“O município de Belo Horizonte, de 
forma arbitrária, insensível e sem levar 
em consideração a opinião das pessoas 
com deficiência visual, impõe a implan-
tação de uma política pública que vai 
contra as solicitações dessa parcela da 
população e que não irá beneficiá-la de 
fato, tendo em vista que a maioria dos 

passeios fora da área da Contorno não 
possuem largura de 3.10m. Dessa for-
ma, é possível perceber que os gestores 
públicos não estão preocupados com o 
bem-estar físico das pessoas com defi-
ciência, público esse que sempre viveu 
e vive à margem de todas as políticas 
públicas”, lê-se em trecho.

Ainda de acordo com a secretária 
municipal, as novas regras valem para 
novos empreendimentos na cidade e 
para as calçadas danificadas, que preci-
sariam ser reparadas de qualquer forma, 
notificadas ou não pela PBH. “Quem es-
tiver fora do padrão, mas com o piso em 
perfeito estado, não tem que se adequar. 
Quem estiver fazendo a reforma, precisa 
fazer dentro da nova norma”, explica.

A Secretaria de Estado de Educação 
(SEE) publicou no Diário Oficial Minas 
Gerais , a Resolução SEE nº 3.999, que es-
tabelece, para a Rede Pública Estadual de 
Educação Básica, o calendário escolar para 
o ano de 2019.

De acordo com o documento, o ano esco-
lar terá início no dia 4 de fevereiro, ou seja, 
a partir deste dia professores, especialistas, 
diretores e demais servidores já estarão pre-
sentes nas escolas estaduais para planejar 
as atividades que serão desenvolvidas nos 
primeiros dias de aula. Já o ano letivo, com 
o início das aulas a todos os estudantes, 
começará no dia 7 de fevereiro.

O calendário escolar para o ano letivo de 
2019, respeitadas as normas legais, deve ser 
elaborado pela Comunidade Escolar, discu-
tido com os servidores, estudantes e pais de 
estudantes e aprovado pelo Colegiado Esco-
lar, com ampla divulgação e encaminhado 
para a Superintendência Regional de Ensino 
(SRE), que deverá homologar e supervisionar 
o cumprimento das atividades nele previstas, 
de acordo com as normas da SEE.

A construção do calendário também 
deverá contar com a participação das outras 
escolas estaduais de um mesmo município 
e, se possível, com as escolas municipais, 
sempre respeitando a autonomia da rede 
municipal e resguardando o interesse 
dos estudantes, as especificações locais e 
viabilizando o melhor gerenciamento do 
transporte escolar.

O calendário escolar em 2019 deve 
prever, no mínimo, 200 dias letivos e carga 
horária mínima de 800 horas para os anos 

iniciais do ensino fundamental e ensino 
médio noturno e 833 horas e 20 minutos 
para os anos finais do ensino fundamental 
e ensino médio diurno.

De acordo com a Resolução, o ano letivo 
se encerrará no dia 13 de dezembro e o ano 
escolar no dia 18 do mesmo mês. O período 
de 19 a 26 de junho será destinado às ati-
vidades da Semana Estadual de Prevenção 
às Drogas. Do dia 1º a 5 de julho deverão 
ser realizadas as atividades voltadas para o 
fortalecimento da cultura de prevenção de 
acidentes nas escolas e comunidade escolar. 
Já 21 de setembro (sábado) será dia letivo 
destinado às atividades da “Virada Educação 
Minas Gerais”.

Além disso, o dia 23 de novembro (sá-
bado) será letivo, destinado à realização 
de Feira de Ciências nas escolas estaduais 
de ensino fundamental e médio; da Mos-
tra de Trabalhos realizados pela disciplina 
“Diversidade, Inclusão e Mundo do Traba-
lho (DIM)”, do ensino médio regular e na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) no-
turno; “Diversidade, Inclusão e Formação 
para a Cidadania (DIC)”, da Educação de 
Jovens e Adultos do ensino fundamental 
noturno; e Mostra de Trabalhos dos estu-
dantes dos Centros Estaduais de Educação 
Continuada (Cesec) e dos conservatórios 
de música.

O período de 18 a 22 de novembro será 
destinado às atividades da “Semana de 
Educação para a Vida” e o dia 7 de dezembro 
(sábado) será letivo destinado à realização 
de Assembleia Escolar para a Prestação de 
Contas da Gestão Escolar.

Prefeitura estabelece novas
regras para calçadas de BH

No Centro, exigência está suspensa

Mais informações: 
O cidadão pode solicitar 

orientações sobre a correta 
construção do passeio no 
Plantão Técnico da Regulação 
Urbana no BH Resolve, na Av. 
Santos Dumont, 363, Centro, 
3º andar, das 8h30 às 12h.

O telefone da SMPU é (31) 
3246-0090 e o site com as 
regras é https://prefeitura.
pbh.gov.br/politica-urbana/
informacoes/passeios
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Capital mineira inicia projeto de
cooperação urbana com Portugal

Secretário-adjunto de Planejamento,
Jean Mattos Duarte

Re
pr

od
uç

ão
/T

V
 G

lo
bo

Em Juiz de Fora, Corredor Cultural 
será realizado de 14 a 16 de dezembro

O “Corredor Cultural 2018” será realiza-
do nos dias 14, 15 e 16 de dezembro, com 
mais de cem atrações em diversas regiões 
da cidade. A décima edição da maratona 
cultural foi viabilizada por meio de parceria 
com a Unimed Juiz de Fora, que atendeu ao 
“Edital de Chamamento Público para Capta-
ção de Patrocínio”, lançado pela Fundação 
Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa).  A 
novidade foi anunciada pelo prefeito de 
Juiz de Fora. 

O prefeito Antônio Almas (PSDB) desta-
cou que mais que garantir a continuidade do 
evento já consolidado no calendário cultural 
da cidade, o momento carrega significado 
especial por ser a primeira parceria público-
-privada formalizada pelo município na área 
de cultura. Ele elogiou o pioneirismo da 
Unimed Juiz de Fora, que se colocou como 
parceira consciente de seu papel social, 
sensível para a importância de investir na 
cultura local e capaz de entender o alcance 
desse investimento. “Empregar recursos em 
cultura é investir em saúde pública. Cultura 
é sinônimo de qualidade de vida, bem-estar, 
evita o adoecimento físico, psíquico e social. 
Uma cidade que não se abre para o setor 
cultural estabelece uma patologia”.

O presidente da Unimed Juiz de Fora, 
Hugo Borges, destacou a convergência de 
interesses da Prefeitura e da cooperativa de 
médicos, que completa 45 anos de atuação 
na cidade e mantém 1.500 cooperados: 
«Para a Unimed Juiz de Fora, a oportunidade 
de contribuir para realização do ‘Corredor 
Cultural’ reforça o nosso compromisso de 
oferecer assistência à saúde diferenciada. 
Estamos muito felizes. Cuidar da vida é arte, 
e, com esta parceria, praticamos dois princí-
pios básicos do cooperativismo: a intercoo-
peração e a preocupação com a sociedade”.

Hugo Borges observou que a verba 
destinada ao “Corredor Cultural” não repre-
senta gasto extra para a Unimed, sendo, na 
prática, destinação de recursos devidos em 

imposto para atividade local. Tanto Almas 
quanto Borges destacaram que esta é a 
primeira de muitas parcerias entre as duas 
instituições. O prefeito afirmou ainda ter 
expectativa de que a iniciativa da Unimed 
encontre eco em outras empresas e pessoas 
jurídicas, de modo a aumentar a destinação 
do imposto de renda devido para os eventos 
culturais no município: “Fazendo isso, o 
recurso que iria para o Governo Federal fica 
na própria cidade, permitindo que todos 
usufruam diretamente de seus benefícios, e 
possam fiscalizar sua aplicação”.

Presidente do Conselho Municipal de 
Cultura (Concult), Fernanda Cruzick mani-
festou a satisfação da classe artística com o 
novo modelo de incentivo à arte na cidade. O 
superintendente da Fundação Cultural Alfre-
do Ferreira Lage (Funalfa), Zezinho Mancini, 
explicou que a programação do “Corredor 
Cultural” está sendo finalizada e vai priorizar 
os eventos selecionados a partir do cadastro 
de propostas, lançado pela fundação no 
primeiro semestre: “Será mantido o formato 
múltiplo e eclético, que contemple as mais 
variadas expressões artísticas”.

Tradicionalmente, o “Corredor Cultural” 
acontece em maio, celebrando o aniversário 
de Juiz de Fora (dia 31). Em 2018 o evento 
chegou a ser lançado, mas foi cancelado 
devido às restrições causadas, na época, pela 
greve dos caminhoneiros. Reprogramado 
para setembro, esbarrou no agravamento da 
crise financeira, não havendo condições para 
sua execução apenas com recursos do tesou-
ro municipal. “O Edital de ‘Chamamento de 
Patrocínio’ foi, portanto, a alternativa para 
garantir a edição deste ano. Por coincidência 
feliz, a programação marcará o aniversário 
da Funalfa, que completará 40 anos em 
dezembro, além de homenagear o cente-
nário do Paço Municipal, sede da fundação 
e um dos prédios mais emblemáticos da 
arquitetura e da história de Juiz de Fora”, 
afirmou Zezinho.

Antonio Alma: “Empregar recursos em cultura é investir em saúde pública”
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Calendário escolar de 2019 para
as escolas estaduais é divulgado

No âmbito da Cooperação entre 
Cidades do Programa Internacional 
de Cooperação Urbana (IUC), lançado 
pela União Europeia, representantes 
das cidades de Almada (Portugal) e de 
Belo Horizonte se encontraram para a 
primeira missão do projeto de desenvol-
vimento urbano sustentável, que tem 
como objetivo de levantar questões e 
buscar novas soluções para Mobilidade 
Urbana e Gestão das Águas, Biodiversi-
dade, Economia Verde, Infraestrutura 
Inteligente e Eficiência Energética.

Os portugueses participaram de 
uma programação intensa, que incluiu 
visitações ao Centro de Integrado de 
Operações de Belo Horizonte (COP-
-BH), BHTrans, ao Programa Vila Viva 
na área de habitação social, Consórcio 
de Recuperação da Bacia da Pampu-
lha, onde trabalham na recuperação 
da Lagoa da Pampulha, importante 
espaço de lazer para a cidade, que che-
gou a um nível muito alto de poluição, 
à Biofabrica de criação de joaninhas 
para combate de inimigos naturais, à 
uma parceria público-privada na área 
de iluminação pública, ao Projeto de 
Corredor Ecológica com a promoção de 
agricultura urbana, e também tiveram a 
oportunidade de assistir apresentações 
sobre Energia Limpa feitas pelo Consór-
cio Minas Arena, no Estádio de Futebol 
Mineirão, entre outras atividades.

A delegação portuguesa foi recebi-
da pelo secretário-adjunto de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão e subsecre-

tário de Modernização da Gestão, Jean 
Mattos Duarte; pelo subsecretário de 
Assuntos e Investimentos Estratégicos, 
Marcos Mandacaru; pelo subsecretário 
de Meio Ambiente, Reginaldo Junquei-
ra, o diretor de Relações Exteriores 
da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Hugo Salomão, 
entre outras autoridades municipais. A 
delegação de Almada é formada pela 
diretora de Inovação, Ambiente, Clima 

e Sustentabilidade, Catarina João de 
Sousa Marques de Freitas; o chefe de 
Divisão de Inovação, Ambiente, Clima 
e Energia, Nuno Luís Bengala Reis da 
Cunha Lopes; o diretor da Ageneal, 
Carlos Miguel Flôxo Contente de Sousa; 
e o técnico da Ageneal, João Filipe Cleto 
Nunes.

“A cidade de Almada está com 
bastante expectativa em trabalhar 
a cooperação com Belo Horizonte”, 
comentou a diretora do Departa-
mento de Inovação e Sustentabilida-
de de Almada, Catarina de Freitas. 
O subsecretário de Assuntos e Investi-
mentos Estratégicos, Marcos Manda-
caru, explicou aos portugueses que a 
Prefeitura de Belo Horizonte trabalha 
fortemente na agenda de inovação e 
sustentabilidade. “Temos potencial nas 
áreas de mobilidade e energia solar na 
área de cooperação. Queremos promo-
ver Belo Horizonte como cidade que 
atrai investimentos», ressaltou.

As duas cidades encontraram vários 
pontos em comum. Os portugueses 
voltam para Portugal com experiências 
e legislações para compartilharem em 
suas cidades, bem como prioridades 
para organizar a visita de Belo Horizonte 
a sua cidade no próximo ano.

Na próxima missão, a delegação de 
Belo Horizonte visitará Almada para a 
segunda parte do intercâmbio, quando 
será finalizado o plano de ação de am-
bas as cidades e formulado um projeto 
piloto para ser trabalhado em conjunto.

http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.iof.mg.gov.br/
http://www.iof.mg.gov.br/
http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/handle/123456789/209587?paginaCorrente=01&posicaoPagCorrente=209574&linkBase=http%3A%2F%2Fjornal.iof.mg.gov.br%3A80%2Fxmlui%2Fhandle%2F123456789%2F&totalPaginas=28&paginaDestino=14&indice=0
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/passeios
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/passeios
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/informacoes/passeios
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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

festival só no tira gosto 2018. Foi em 
grande estilo que o Sindicato de Hotéis, Bares e 
Restaurantes de Patos de Minas/MG comemo-
rou o sucesso do festival “Só no Tira Gosto”, em 
sua 6ª edição. Com o tema “Milho”, 40 bares 
e restaurantes participaram do festival que 
contou com o apoio e patrocínio da Prefeitura 
de Patos de Minas, “Federação de Hotéis, Res-
taurantes, Bares de Belo Horizonte (Fhoremg), 
Associação Mineira de Bares, Restaurantes, 
Hotéis e Lanchonetes (Amibar), Confederação 
Nacional do Turismo (CNTur).

 
novas turmas. A Vigilância Sanitária de 

Belo Horizonte está iniciando uma fiscaliza-
ção em todos os hotéis, restaurantes, bares, 
lanchonetes, motéis, pizzarias, churrascaria 

e similares. O Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares de Belo Horizonte 
(Sindhorb) e a Associação Mineira de Bares 
e Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes (Ami-
bar), em parceria com a Alimentum Consul-
toria estará realizando mais um curso na 
área de manipulação de alimentos, exigido 
pela Anvisa. O curso terá a duração de 5 
dias, do dia 26 a 30 de novembro 2018, das 
15h às 19horas. Local: Avenida Brasil, 510, 4º 
andar. Está incluído, lanche e certificado de 
conclusão do curso. As inscrições poderão ser 
feitas pelo site do sindicato www.sindhorb.
org.br e também por e-mail: tesouraria1@
sindhorb.org.br (Bruno); assessoria.presiden-
cia@sindhorb.org.br (Daniel) e cobranca1@
sindhorb.org.br (Márcio).

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

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

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

c A n A l   A B e r t o

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

PArA receBer Bem

fÓrum ABresi & cntur

Falta de uma boa gastrono-
mia, não oferecer a opção de 
reservas online, decoração de-
satualizada e ausência de uma 
infraestrutura aconchegante. 
Esses são apenas alguns dos mo-
tivos para pessoas deixarem de ir 
a um hotel. O levantamento feito 
pelo guia de motéis, junto com 

a empresa de pesquisa Hello 
Research, analisou o público de 
10 capitais brasileiras para saber 
qual é o perfil do consumidor 
que frequenta o motel. Além de 
saber que são os clientes, entre 
os eventuais e os mais assíduos, 
a análise mostrou o que pode ser 
feito para trazer o que conside-

rou como “ex-frequentador” de 
volta ao setor. Para isso, buscar 
o conhecimento de como apri-
morar o negócio é o primeiro 
passo para melhorar. O segundo 
é saber como fazer as mudanças. 
A 56ª edição do Equipotel foi o 
caminho para isso: aprimorar a 
arte de receber bem.

A Confederação Nacional do 
Turismo (CNTur) e Associação Bra-
sileira das Entidades e Empresas 
de Gastronomia, Hospedagem e 
Turismo (Abresi), convidam para 

participar do “Fórum Nacional 
de Turismo e Esportes – O novo 
panorama de desenvolvimento 
social e econômico do turismo e 
esporte no Brasil”, que acontece 

no dia 26 de novembro de 2018, 
no auditório da CNTur, localizado 
no Largo do Arouche, nº 290 - 3º 
andar – Vila Buarque em São 
Paulo/SP.

Comerciantes, empresários e 
ambulantes reunidos em busca 
de um só objetivo: vender muito 
mais durante o período natalino. A 
prefeitura lançou, no último dia 5, 
a campanha Natal do Bem, com o 
objetivo de estimular a população 
a fazer as compras natalinas em 
Nova Lima. 

A palestra ministrada por Cristiano 
Lopes, durante o lançamento, mostrou 
aos participantes maneiras criativas 
para atrair mais clientes nessa época 
do ano e aumentar as vendas. A ex-
pectativa é de que mais de 100 lojas 
possam aderir à campanha.

Ao estimular as compras no 
comércio local, a prefeitura espera 

aumentar a circulação do dinheiro 
dentro do município e fortalecer 
o setor.

O Natal do Bem, portanto, 
contribui para que o comerciante 
possa se preparar mais e alavancar 
suas vendas. Também foram minis-
tradas oficinas de atendimento ao 
cliente e de merchandising.

minas amplia ações para pessoas com
deficiência no mercado de trabalho

A Secretaria de Estado de Tra-
balho e Desenvolvimento Social 
(Sedese) e a Superintendência 
de Trabalho e Emprego em 
Minas estão intensificando as 
ações para a inclusão de pessoas 
com deficiência no mercado 
de trabalho. Os encontros com 
empresários e com pessoas com 
deficiência (PCD) estão sendo 
realizados desde o dia 8 de 
novembro em 17 cidades-polo.

As ações do Dia D de inclusão 
da pessoa com deficiência serão 
realizadas em duas etapas: a 
primeira com os empresários e 
a segunda com os trabalhadores 
com deficiência que buscam uma 
colocação ou recolocação.

O objetivo do encontro com os 
empresários será discutir estraté-
gicas para a inclusão ou retenção 
de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, bem como 
sensibilizar esse segmento sobre a 
necessidade de cumprimento da 
Lei 8.213/91, que estabelece cotas 
para as pessoas com deficiência 
nas empresas.

Pela legislação, a empresa 
com 100 ou mais funcionários está 
obrigada a preencher de 2% a 5% 

dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas com defici-
ência, na seguinte proporção: até 
200 trabalhadores, 2%; de 201 a 
500, 3%; de 501 a 1.000, 4%; e a 
partir de 1.001 funcionários, 5%.

Neste ano, as ações do Dia D 
já foram realizadas nos dias 18 e 
28 de setembro no auditório do 
Sesc, no Centro de Belo Horizonte, 
e na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, respectivamente. 

Os eventos contaram com a parti-
cipação de cerca de 300 pessoas, 
entre portadores de deficiência e 
empresários.

“Esses eventos são importantes 
porque contribuem para o debate 
sobre o tema na sociedade e 
mobilizam as empresas para que 
cumpram a lei de cotas”, afirma o 
subsecretário de Estado de Traba-
lho e Emprego da Sedese, Antônio 
Lambertucci.

subsecretário de estado de trabalho e emprego da sedese, Antônio lambertucci

CC

Natal do Bem propõe aquecer 
comércio de Nova Lima

Prefeitura espera aumentar a circulação do dinheiro dentro do município
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cidAdão 
Honorário

Diretor Corporativo de De-
senvolvimento Organizacional e 
Gestão de Pessoas da Usiminas e 
Executivo da Fundação São Fran-
cisco Xavier, Luís Márcio Araújo 
Ramos recebendo o título de 
cidadão honorário de Ipatinga 
das mãos do prefeito do município 
Nardyello Rocha (MDB).

nardyello rocha e luís márcio Araújo ramos
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http://www.sindhorb.org.br/
http://www.sindhorb.org.br/
mailto:tesouraria1@sindhorb.org.br
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mailto:acessoria.presidencia@sindhorb.org.br
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o seu consórcio multibrasileiro

Estão abertas, até o dia 7 
de dezembro, as inscrições para 
o Processo Seletivo para novos 
integrantes do Grupo Sênior de 
Dança do Minas Tênis Clube. 
Podem participar homens e mu-
lheres, associados do Minas, nas-
cidos até 2003, com experiência 
em uma ou mais modalidades 
da grade do Grupo: jazz, ballet 
clássico, dança contemporânea e 
sapateado americano. A seleção 
dos candidatos será no dia 11 de 

dezembro, das 19h às 21h30, na 
sala de Dança, do Minas I. As ins-
crições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo e-mail: mariel.godoy@
minastc.com.br.   

O Grupo de Dança de Minas 
foi criado em 2018 com o objetivo 
de permitir que minastenistas, 
alunos do curso de dança ou não, 
aprimorem suas técnicas, expe-
rimentem novas oportunidades, 
tenham uma maior consciência 
corporal e representem e divul-

guem o Minas Tênis Clube nos 
principais encontros e eventos do 
meio artístico e cultural.  

Os bailarinos aprovados no pro-
cesso seletivo irão integrar o Grupo 
Sênior de Dança do Minas, que 
hoje conta com 13 integrantes. 
Durante 2 meses, a partir do início 
das atividades, os selecionados se-
rão considerados trainees, sujeitos 
ou não a participação em todas 
as apresentações já definidas no 
calendário do grupo. 

ginastas da ufmg ganham
copa do mundo na Bulgária

Foi apostando no conhecido 
potencial do Brasil nos espor-
tes que, em 1997, a professora 
Kátia Lemos, do Departamento 
de Educação Física da Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional (EEFFTO) 
da UFMG, fundou o Projeto de 
Ginástica Aeróbica (PGA). Prestes 
a completar 22 anos de trabalho, 
a equipe colhe suas maiores vitó-
rias: a conquista do título da Copa 
do Mundo da Federação Interna-
cional de Ginástica (FIG), sediada 
na Bulgária, com o atleta Lucas 
Santiago no individual masculino, 
e na disputa por duplas, com Lucas 
e Tamires Silva.

O PGA realiza gratuitamen-
te a formação de atletas para 
competições a nível municipal, 
estadual, nacional e internacio-
nal, com equipes infantil, sênior 
e de elite.  A Copa do Mundo da 
FIG acontece anualmente e seus 
campeões definem o ranking 
mundial de ginástica. Para Kátia, 
coordenadora-geral do projeto, a 
vitória sinaliza que a universidade 
está no caminho certo. “Significa 
que a UFMG está devolvendo para 
sociedade, de uma maneira ímpar, 
todo o conhecimento que produz. A 
partir do momento que se oferece 
a formação de atletas de alto nível, 
gratuitamente, numa instituição 
de ensino superior, a mensagem é: 
todos têm direitos. Se você tem um 
sonho, pode lutar por ele”, define.

Para o primeiro colocado do 
ranking mundial da FIG Lucas 
Santiago, 24 anos, a vitória foi um 
divisor de águas. “Veio no momen-
to mais certo, estava pensando em 
parar de competir. Além do tempo 
de vida útil na ginástica ser muito 
curto, tem a questão do patrocínio, 
que é muito difícil. E preciso traba-
lhar e pagar minha faculdade. Mas 
agora mudou tudo, essa vitória 
abre portas”, comemora.

Tamires Silva, 19 anos, também 
foi destaque no mundial. A estudante 
de fisioterapia treina desde os 8 anos 
e precisou se recuperar de duas lesões 
para competir. “Estava treinando para 
segunda etapa e torci o pé esquerdo 
em abril e, em maio, torci o direito. 
Foram lesões bem complicadas”. 
Além da superação física, a atleta 

conta ter lidado com a própria co-
brança. “Foram várias lutas internas, 
mas vencer uma Copa do Mundo é 
fazer seu nome na ginástica. Fizemos 
história para o Brasil”. A mineira ocu-
pa a segunda colocação no ranking 
mundial, na disputa por duplas.

Agora, Tamires está recuperada, 
mas, de acordo com uma das fisiote-
rapeutas do projeto Fernanda Viega, 
as lesões foram graves.  “Fizemos um 
verdadeiro intensivão de tratamento, 
bem focado em deixá-la no seu me-
lhor para o campeonato, mas não 
havia tempo fisiológico para tratar 
das lesões. Ela chegou bem, mas 
não 100%”, avalia.

Para o treinador Pedro Au-
gusto, o Pêt, as lesões de Tamires 
foram um dos grandes desafios no 
caminho até o pódio. “Para com-
petição na Bulgária, eles estavam 
praticamente prontos, em termos 
de técnica. Recuperar essas lesões 
foi nosso principal trabalho para 
conseguir extrair o melhor deles”.

2019 incerto
Mesmo realizando o feito de 

tocar o hino brasileiro em duas 
ocasiões na Copa do Mundo, o 
plantel de elite de um dos proje-
tos mais completos de extensão 
da EEFFTO corre riscos. “A UFMG 
não tem dinheiro para gastos 
com viagens. Só deu certo por-
que, hoje, temos uma emenda 
parlamentar da deputada Jô Mo-
rais (PCdoB). Ela não conseguiu 
só o dinheiro, como também deu 
esperanças ao projeto, mas não 
foi reeleita. Existe uma grande 
possibilidade do projeto ser en-

cerrado”, explica a coordenadora 
Kátia. Sobre a nova bancada 
eleita, ela afirma não ter nenhum 
acesso. “Os que procurei no pas-
sado, nunca me atenderam. Você 
sabe o que é treinar o ano inteiro 
e não saber se vai ter dinheiro 
para competição?”.

O projeto é a menina dos 
olhos da coordenadora, que 
iniciou um embrião na Escola 
Municipal Marcone, na qual 
trabalhou antes de se tornar do-
cente da UFMG. “Esses resultados 
me enchem de orgulho e vêm 
coroar o nosso trabalho, porque 
no esporte é assim: se não tiver 

medalha por melhor que seja o 
seu trabalho, você não é nada. 
Sinto-me muito orgulhosa dos 
meus atletas, do Lucas e da Re-
beca, dos que estão chegando, 
da minha comissão técnica. E 
fazemos isso formando atletas, 
produzindo conhecimento, ca-
pacitando futuros treinadores, 
fisioterapeutas, psicólogos do 
esporte e nutricionistas, porque 
trabalhamos em equipe”, res-
saltou.

E 2018 ainda não se encerrou, 
no dia 29, os atletas embarcam 
para o Peru rumo ao Campeona-
to Pan-americano.

Hino brasileiro foi tocado em duas ocasiões
na copa do mundo da Bulgária
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dupla lucas e tamires está na segunda colocação no ranking mundial da ginástica Aeróbica
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Inscrições abertas para o processo 
seletivo do Grupo Sênior de Dança
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árbitro de vídeo no Brasileirão só em 2019
A instalação do árbitro de 

vídeo está dividindo opiniões 
no futebol brasileiro. Alguns 
técnicos, jogadores e torcedores 
consideram que esse tipo de 
tecnologia pode mudar a relação 
com o esporte, outros acreditam 
que pode acabar com as injusti-
ças cometidas pela arbitragem. 
Em meio aos diferentes palpites 
sobre o assunto, a CBF bateu 
o martelo na última semana e 
decidiu que não será utilizada 
a importante ferramenta nas 
últimas e decisivas rodadas do 
Campeonato Brasileiro. 

Nos últimos dias, clubes 
como Flamengo e Internacional 
sugeriram a utilização do VAR 
nos jogos que faltam do Cam-
peonato Brasileiro. Seria uma 
medida para evitar polêmicas e 
minimizar erros na reta final da 
competição.

Segundo o presidente do In-
ternacional, Marcelo Medeiros, a 
proposta foi muito bem recebida 
pela CBF, mas a entidade vê difi-
culdade técnica na implantação 
do VAR em todas as rodadas 
nesse momento. “A CBF viu 
com bons olhos a manifestação 
e ficou de estudar para que a 
gente possa dar um passo nesse 
sentido em um futuro próximo”, 
explicou Medeiros.

Em fevereiro deste ano, após 
reunião do Conselho Técnico do 
Brasileirão, ficou decidido que 
não haveria árbitro de vídeo na 
competição. O placar na vota-
ção com representantes dos 20 
clubes da Série A foi de 12 a 7 
contra o VAR, além de uma abs-
tenção. O principal motivo contra 

a implantação da tecnologia foi 
o considerado alto custo (R$ 20 
milhões).

O árbitro de vídeo já é adota-
do pela Confederação Sul-Ame-
ricana de Futebol (Conmebol) 
na Libertadores, Copa Sul-ame-
ricana e as principais ligas da 
Europa também usam o VAR em 
suas competições. A Fifa também 
implementou o sistema na Copa 
do Mundo da Rússia.

O veto não passou ape-
nas pela questão financeira. 
Dirigentes dos clubes que são 
contra o VAR argumentam 
que a tecnologia deveria ser 
implantada desde o início do 
campeonato e não apenas 
após a Copa do Mundo com o 
Brasileirão já em andamento. 
Disseram que haveria um dese-

quilíbrio técnico porque muitos 
jogos poderiam ter resultados 
contestados sem o uso da tec-
nologia. Como a CBF não deu 
garantias de que o sistema 
poderia ser usado logo na pri-
meira rodada, a ideia de contar 
com a tecnologia, portanto, foi 
frustrada.

Um passo ainda a ser dado é 
a contratação de uma empresa 
para a implementação do siste-
ma em todos os jogos, simul-
taneamente. As negociações já 
estão em andamento. A expecta-
tiva é de que na temporada 2019 
o árbitro de vídeo seja utilizado 
desde o início do Campeonato 
Brasileiro, trazendo mais justiça 
ao futebol, minimizando os erros 
de arbitragem e legitimando os 
resultados das partidas.
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