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Expominas recebe ministro 
da Cultura durante Congresso 

Contando com a presença do ministro da Cultura, 
Sérgio Sá Leitão, o Expominas recebeu o III Congresso 
Brasileiro dos Promotores de Eventos. Na ocasião, 
várias personalidades do setor afirmaram que estão 
esperançosas, pois acreditam em uma melhora da 
economia em 2019.

Mesmo representando apenas 
9,2% de 76 mil farmácias no 
país, 23 redes farmacêuticas 

e drogarias faturaram R$ 34,75 bi-

lhões entre janeiro e setembro deste 
ano, aumento de 7,09% em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
Os principais fatores para esse cresci-

mento foram os remédios isentos de 
prescrição médica e a abertura de lojas 
(mais de 500 por ano). Além disso, o 
montante arrecadado por essas gran-

des empresas representa mais de 45% 
de todo o faturamento do setor.

r$ 34,7 Bi PArA As FArmáciAs
economiA – PáginA 5
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A eleição do presidente da Câmara de BH, cujo pleito vai 
ocorrer dia 12 de dezembro, toma conta dos bastidores da 
Casa. Na verdade, o futuro presidente se tornará um poten-
cial candidato à sucessão do atual prefeito Alexandre Kalil 
(PHS). No momento, o nome mais propalado para o pleito 
é o do vereador Orlei Pereira (Avante), porém, na visão de 
seu colega Jair Di Gregório (PP), ele ainda não conseguiu 
aglutinar a maioria.

Sucessão de Kalil passa
pela eleição de presidente
da Câmara de Vereadores

vereador orlei, se eleito, se tornaria um nome forte para 2020

CM
BH

imPortunAÇão seXuAl dá cAdeiA! 
Agora é lei: quem cometer atos de importunação sexual 

pode pegar pena de até 5 anos de reclusão. Além disso, 
também alterou-se a definição do que pode ser enquadrado 
como crime. Atualmente, qualquer ato libidinoso ou sexual 
praticado sem o consentimento ou autorização da vítima pode 
sofrer sanção.

Cazuza, Caio Fernando Abreu, Re-
nato Russo, Herbert José de Sousa 
(Betinho), Freddie Mercury e Michel 
Foucault. Sabe o que esses nomes 
têm em comum? Todos foram vítimas 
da Aids, mas, infelizmente, eles 
não estão sozinhos: no país mais 
de 882 mil pessoas convivem 
com a doença. Uma delas é a 
ativista Heliane Moura, integrante do Movimento das 
Cidadãs Posithivas. Em entrevista, ela informa que a 
retirada de disciplinas que tratam sobre a sexualidade 
na escola pode ser um retrocesso para a prevenção 
da patologia. Comemoran -

do 25 meses de 
gestão, o prefeito 
de Nova Lima, Vi-
tor Penido (DEM) 
sentencia: “A cida-
de mantém uma 
saúde financeira 
equilibrada e hon-
ra os pagamentos 
em dia, graças a 
reforma que per-
mitiu uma enorme 
redução de gastos”.

não praticar atividade física
prejudica metade dos brasileiros

A prática de exercícios físicos ajuda a melhorar a saúde, 
diminue dores no corpo, aumenta a energia e a mobilida-
de das pessoas. Mas, apesar de saberem dos benefícios, 
cerca de 47% dos brasileiros não aderem ao estilo de vida 
mais ativo. O país do futebol possui a população mais 
parada da América Latina, 39,1%.

Reforma Administrativa
garantiu saldo positivo nas

contas de Nova Lima

estima-se que mais
de 882 mil pessoas

possuam Hiv no país

Penido comemora
resultados positivos
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dinoso com o objetivo 
de satisfazer a lascívia 
própria ou de tercei-
ros”, fixando pena de 
reclusão de 1 a 5 anos.

Para entender melhor essa mu-
dança, o edição do Brasil conversou 
com André Coura (foto), advogado e 
professor universitário nas áreas de 
Direito Penal e Processo Penal.
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lei torna importunação sexual crime
com pena de até 5 anos de reclusão

Recentemente, a Lei n.º 13.718, 
de 24 de setembro de 2018, 
inseriu no Código Penal o 

art. 215-A, que define a 
importunação sexual 
como o ato de “praticar 
contra alguém e sem a 
sua anuência ato libi-

o que a lei considera como 
importunação sexual? 

Pode-se compreender 
como importunação sexual 
qualquer ato de cunho libi-
dinoso ou sexual praticado 
sem o consentimento ou 
autorização da vítima. Atos 
como beijos lascivos forçados, 
contato físico com intenções 
sexuais ou voluptuosas não 
autorizado pela vítima ou, até 
mesmo, casos como os noti-
ciados em 2017, de homens 
que ejacularam no corpo de 
mulheres dentro de coletivos 
em São Paulo podem ser 
caracterizados como impor-
tunação sexual exatamente 
por ofenderem a liberdade 
de autodeterminação das 
vítimas em escolher como, 
quando, com quem e em 
quais circunstâncias manter 
tais relações.

Vale lembrar que, caso o 
ato libidinoso seja praticado 
mediante qualquer forma 
de constrangimento com o 
emprego de violência física ou 
grave ameaça, pode estar con-
figurado como estupro, crime 
hediondo cuja penalização é 
consideravelmente mais grave 
(reclusão de 6 a 10 anos).

o que realmente essa mu-
dança traz de benefício? 

Embora o crime de impor-
tunação sexual se destine a 
tutelar a liberdade sexual de 
qualquer pessoa, independen-
temente do gênero, é inegável 
que as mulheres tradicional-
mente compõem o universo 
majoritário de vítimas dos 
crimes sexuais cometidos con-
tra adultos. Isso reflete uma 
tradição sistêmica da violência 
radicada na superposição de 
gêneros e na cultura patriarcal 
de dominação da instância 
masculina, especialmente em 
âmbito doméstico e familiar.

A alteração legislativa 
pode contribuir para uma 
paulatina alteração cultural no 
sentido de melhor monitorar 
eventuais abusos e encorajar 
as mulheres, vítimas de tais 
atos, a buscarem às autorida-
des competentes, diminuindo 
a subnotificação dos casos.

na sua avaliação, qual a 
importância da mudança 
na legislação? 

A alteração supre uma la-
cuna protetiva que existia entre 
o crime de estupro e a revogada 

contravenção penal de importu-
nação ofensiva ao pudor, que 
previa pena exclusivamente de 
multa. Havia uma penalização 
para os casos de violação grave 
da dignidade sexual mediante 
violência ou ameaça grave 
(estupro), ao passo que os 
casos que não refletissem tal 
constrangimento violento eram 
penalizados de modo bastante 
brando, cabendo, inclusive, aos 
Juizados Especiais Criminais o 
processamento e julgamento 
de tais casos, considerados 
pela lei como infrações penais 
de menor potencial ofensivo. 
Com as alterações promovidas 
pela nova legislação, houve um 
incremento substancial da pena 
prevista, estabelecida em até 5 
anos de reclusão. 

você acha que isso pode 
inibir futuros casos de as-
sédio? 

Sem dúvida. A tipifica-
ção penal transmite uma 
mensagem de proibição 
de determinadas condutas 
e pode, paulatinamente, 
produzir alterações na di-
nâmica comportamental 
da sociedade. Todavia, para 
além da tutela penal,  é 
imprescindível a reflexão 
sobre a necessidade de al-
teração das estruturas de 
reprodução de todas  as 
formas de violência, bem 
como a investigação sobre 
suas causas, especialmente 
às manifestações fundadas 
em questões de gênero.

com a mudança, você 
acredita que mais mu-
lheres podem se sentir 
encorajadas a denunciar 
o agressor? 

A nova legislação altera a 
dinâmica de processamento de 
todos os crimes contra a dignida-
de sexual, inclusive da importu-
nação sexual, deixando a cargo 
exclusivo do Ministério Público 
o início das respectivas ações 
penais, independentemente da 
autorização da vítima.

Se por um lado os casos 
envolvendo violações de cunho 
sexual podem provocar cons-
trangimento na vítima, o que 
pode conduzir ao silenciamento 
e, consequentemente, à subno-
tificação; por outro, a elevação 
da pena prevista – especial-
mente em relação à revogada 
contravenção de importunação 
ofensiva ao pudor – pode pro-
vocar um sentimento de maior 
confiabilidade na resposta penal, 
reforçando a ideia de que tais 
atos lascivos ou sexuais não auto-
rizados e ultrajantes constituem 
uma violação séria à liberdade 
sexual, merecendo apuração e, 
sendo o caso, efetiva punição.

Acredito que a alteração 
legislativa possa contribuir com 

um movimento de maior em-
poderamento das vítimas no 
sentido de reportar os fatos 
às autoridades competentes, 
embora se faça igualmente 
necessária uma atuação caute-
losa das autoridades para, com 
sensibilidade jurídica, proceder à 
calibragem normativa dos casos 
atendidos. 

e como as pessoas podem 
relatar o ocorrido? É neces-
sário produzir provas?

Qualquer pessoa, vítima 
ou não, pode comunicar o 
fato criminoso às autoridades 
policiais para a adoção das 
providências cabíveis, especial-
mente à prisão em flagrante 
do ofensor ou, sendo o caso, 
a instauração de inquérito 
policial para a investigação 
dos fatos.

A coleta de provas como 
registros audiovisuais e de-
poimentos de testemunhas 
certamente contribui com 
o trabalho investigativo das 
autoridades policiais e, pos-
teriormente, do Ministério 
Público, a cargo de quem es-
tará o eventual oferecimento 
de denúncia pelo crime de 
importunação sexual.

turismo x romeu zema

Nos últimos 10 anos houve uma acentuada diminuição na taxa de ocupação 
da rede hoteleira na região metropolitana de Belo Horizonte, naturalmen-
te por conta de desaceleração da economia, incluindo também a essa 

realidade, a falta de opções de lazer e de espaços capazes em atrair os visitantes 
para a nossa cidade. A aludida frequência na hotelaria, que no final desta década 
era de até 61%, está atualmente na média de 45%, mesmo depois de uma lenta 
recuperação no início do ano, pois já esteve pior, no período pós-Copa do Mundo.

 Os números revelados pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais apon-
tam que um total de 26 milhões de turistas se hospedaram nas instalações 
mineiras no ano passado, sendo que, desse montante, cerca de 6 mil circularam 
por Belo Horizonte, resultando numa receita estimada em R$ 16 bilhões. Hoje em 
dia, temos 148 hotéis na região metropolitana e em BH, mas nos últimos 2 anos, 
24 empreendimentos fecharam suas portas, provocando uma desaceleração da 
cadeia produtiva do setor, gerando a demissão de 1.920 empregados.  

O encerramento das atividades do tradicional Othon Palace Hotel, foi, 
indubitavelmente, uma grande perda e que bateu mais forte no coração do 
belo-horizontino, afinal foram 40 anos de tradição, se transformando em um 
ponto de encontro da sabedoria mineira, como eventos culturais, encontros de 
negócios e reuniões envolvendo a presença de políticos importantes. No rasto 
do seu desaparecimento, o Othon demitiu 170 funcionários.

Sendo assim, denota-se uma completa falta de interesse público para 
incrementar o turismo na capital. Enquanto as entidades de classe clamam por 
mais espaços para realização de grandes eventos, um dos meios para atrair o 
turismo de negócios, houve uma decisão no sentido contrário que culminou com 
o fechamento do Minascentro, no começo do ano, felizmente para ser reformado, 
mas enquanto isso, a agenda do local foi suspensa por tempo indeterminado. 

Os empresários do ramo reclamam da ausência de divulgação dos pontos 
estratégicos de BH, pela falta de investimentos na infraestrutura. Acaba que os 
visitantes ficam restritos a frequentarem exclusivamente os nossos barzinhos, o 
Marcado Central ou andar pela Lagoa Pampulha, porém ela continua poluída e 
o mau cheiro é capaz de afugentar qualquer turista. 

Por tantas razões, Belo Horizonte é considerada uma cidade dormitório. 
Quase sempre quem se hospeda aqui, tem como destino as grutas mineiras, as 
cidades históricas ou o Inhotim. Vale dizer que todas essas atrações estão a cerca 
de 100 quilômetros de distância da capital mineira. 

Fora isso, restam as promoções que reúnem grande público no Expominas, 
na Esplanada do Mineirão e agora o Carnaval. Tudo isso é pouco para alavancar 
uma rede hoteleira durante os 365 dias do ano. Vem daí a derrocada geral com 
o fechamento de hotéis.

Recomenda-se que a assessoria do futuro governador Romeu Zema (Novo), 
observe as anotações procedentes dos debates internacionais: o turismo é uma 
indústria sem chaminé, porém é a que mais cresce no mundo.

loraynne Araujo

Isabela Ferreira Sontana
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do Barreiro, em BH, para o Brasil
O Barreiro, um dos bairros 

mais populares da capi-
tal mineira, e também 

Minas Gerais receberam com 
alegria a notícia da indicação 
de Marcelo Álvaro Antônio 
(foto) para o Ministério do Tu-
rismo, no governo de Bolsona-
ro (PSL). Ele é natural de Belo 
Horizonte e filho do saudoso 
Álvaro Antônio que começou 
a trajetória nos anos 70, como 
vereador de Belo Horizonte, 
deputado estadual, federal, 
vice-prefeito e ainda secretário 
de estado de MG.

Com o falecimento de Ál-
varo Antônio, coube a Marcelo, 
um dos 4 filhos, dar continui-
dade ao trabalho. O futuro 
ministro acompanhou a tra-
jetória do pai, que o inspirou 
a exercer com maestria a vida 
pública. 

Nas eleições de 2010, Mar-
celo teve um papel importante 
na coordenação de campanha 
de Anastasia (PSDB) ao Go-
verno do Estado. Já em 2012 
foi eleito vereador da capital 
com mais de 8.800 votos. Em 
2014, se lançou candidato a 
deputado federal e obteve 

mais de 60 mil votos. No pleito 
de 2016 disputou a prefeitura 
de BH, não obteve êxito, mas 
no segundo turno foi funda-
mental na vitória de Alexandre 
Kalil (PHS). 

Já esse ano, juntamente 
com presidente eleito Jair 
Bolsonaro, foi para o PSL, as-
sumindo a direção do partido 
em Minas e sendo também 
o coordenador campanha 
presidencial em solo mineiro. 
Reelegeu-se parlamentar fe-
deral e foi o mais votado do 
estado com 230 mil votos. É 
hoje, sem sombra de dúvidas, 
um dos mais articulados na 
Câmara Federal.

O papel de Marcelo Ál-
varo Antônio será de extre-
ma importância à frente do 
Ministério do Turismo, com 
a finalidade de atrair inves-
timentos, gerar empregos e 
assim contribuir para o de-
senvolvimento econômico, 
além do crescimento do país. 
Trata-se, pois, de um categori-
zado articulador junto a todo o 
governo Bolsonaro, tendo em 
vista inúmeras demandas de 
Minas Gerais.

“É hoje, sem sombra
de dúvidas, um dos
mais articulados na

Câmara Federal”
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V I G Í L I A S

da redação

O Governo de Minas Gerais entregou à 
equipe de transição do governador eleito 
Romeu Zema (Novo), o segundo volume do 
relatório que contém todas as informações da 
atual gestão, o que inclui dados de 72 órgãos 
da administração direta, indireta e empresas 
do Estado.

A partir de agora todas essas informações 
estarão disponíveis no portal www.transicao.
mg.gov.br para toda a população. O relatório 
é composto por um histórico das políticas em 
curso de cada órgão e secretaria, com descrição 

sucinta, seu alinhamento com o Plano Plurianu-
al de Ação Governamental (PPAG) já entregue 
na primeira etapa, resultados e os desafios de 
cada pasta.

“Também incluímos no relatório uma parte 
muito significativa, que é uma agenda de alerta 
dos primeiros 100 dias do ano de 2019. Cada 
órgão, de forma cuidadosa e transparente, 
elencou os principais problemas que podem 
acontecer nesse período, como contratos que 
precisam de renovação, licitações em curso e 
questões que precisam de decisões que serão 

tomadas em 2019 pois não cabe em 2018”, 
afirmou o secretário de Estado de Planejamento 
e Gestão, Helvécio Magalhães.

De acordo com o secretário de Estado 
de Casa Civil e de Relações Institucionais, Marco 
Antônio Teixeira, a entrega do relatório faz parte 
do cronograma estabelecido junto à equipe de 
transição e os prazos estão sendo rigorosamen-
te cumpridos. “A partir de agora, estabelecere-
mos um calendário de reuniões temáticas com 
cada área de governo, para poder explicitar as 
questões das políticas públicas setoriais”, disse.

O prefeito de Januária, Marcelo Felix Alves 
de Araújo (PSB), e o de Francisco Sá, Mario 
Osvaldo Rodrigues Casasanta (PT), são os 
candidatos à presidência da Associação dos Mu-
nicípios da Área Mineira da Sudene (Amams), 
para dirigirem a entidade de janeiro de 2019 
a dezembro de 2020. Marcelo Felix é o atual 
presidente, e assumiu o cargo depois que o 
prefeito de Bonito de Minas e então presiden-
te, José Reis (PHS), se desincompatibilizou do 
cargo em maio, para ser candidato a deputado 
estadual, onde foi eleito.

A Amams, publicou o edital de convocação 
da Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 
de dezembro, para eleger o seu 19º presidente, 
que vai administrar a entidade de janeiro de 
2019 a dezembro de 2020. A entidade é a maior 
microrregional do Brasil, com jurisdição em 
168 municípios. O edital explica que a eleição 
será realizada no auditório da instituição, com 

a primeira convocação às 9h e a segunda às 
10h. Poderão votar e ser votados somente os 
prefeitos em pleno exercício de seus mandatos, 
cujos municípios se encontrem em dia com o 
pagamento das contribuições associativas e 
que constem na lista de cidades adimplentes 
publicada 90 dias antes do pleito.

A entidade foi criada no dia 1° de dezembro 
de 1977 por um grupo de prefeitos coordena-
dos por Antônio Lafetá Rebelo que, na época, 
estava à frente de Montes Claros e apostava na 
ideia de unir forças para aumentar o poder de 
reivindicação dos municípios da região junto 
aos governos estaduais e federais.

Ela surgiu com a participação dos 42 prefei-
tos da área do Polígono da Seca, mas com as 
emancipações que surgiram desde então, e a 
adesão de outros municípios como Augusto de 
Lima, Buenópolis e Joaquim Felício. A região de 
abrangência da Associação conta, atualmente, 

com 168 municípios que ocupam uma área de 
24.561 km² e possuem uma população de mais 
de 1,5 milhão de habitantes.

Nesses últimos  anos a Amans participou 
diretamente das decisões políticas que foram 
decisivas para o desenvolvimento da Área Minei-
ra da Sudene, como a criação da Universidade 
Estadual de Montes Claros, a construção da 
ponte sobre o Rio São Francisco no município 
de Januária, a pavimentação dos trechos que 
ligam Montes Claros a Espinosa, Itacarambi e a 
Rio-Bahia. Além da implantação do Projeto de 
Irrigação do Jaíba, o maior da América Latina e 
a construção da Usina de Irapé, dentre outros. 

Da sua sede foram eleitos três deputados: 
Arlen Santiago (PTB), que foi presidente de 1993 
a 1996; Elbe Brandão (PSDB), que foi secretária-
-executiva de 1993 a 1995 e agora José Reis 
Nogueira de Barros (PHS), que foi presidente 
de 2016 a maio de 2018.

eleição na câmara de BH pode
influenciar a sucessão de Kalil

O s bastidores da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte (CMBH) seguem 
agitados por conta da eleição do novo 
presidente da Casa, pois analistas e 

parlamentares acreditam que, quem for ocupar 
a cadeira, exercerá grande influência no pleito 
municipal de 2020. 

A votação irá acontecer no dia 12 de dezembro 
e os nomes que estão no páreo são dos vereadores 
Catatau da Itatiaia (PHS), Gabriel Azevedo (PHS), 
Reinaldo Gomes (MDB), Orlei (Avante), Autair 
Gomes (PSC), Irlan Melo (PR), Juliano Lopes (PTC), 
Álvaro Damião (DEM) e Jair Di Gregório (PP).

Para entender melhor como acontecerá a 
eleição na CMBH, o edição do Brasil conversou 
com o vereador do Partido Progressista Jair Di 
Gregório. Ele está otimista com a sua candi-
datura. “Coloquei meu nome à disposição da 
maioria da Câmara, acredito que temos voto 
para fazer o próximo presidente”.

Ele afirma que o pleito está acontecendo de 
forma tranquila e que, por enquanto, ainda está 
fazendo reuniões internas para consolidar o seu 
nome como candidato ao cargo. “As conversas 
são com o intuito de transformar a Câmara em 
um local mais transparente e próximo do cida-
dão para cumprir o seu dever de Casa do Povo”. 

Ademais, o parlamentar afirmou que, por 
enquanto, não é possível dizer qual vereador é 
o preferido para ocupar a presidência. “Acredito 
que o grupo que tem maioria sai na frente. 
Como disse coloquei meu nome à disposição 
dos meus pares, mas se não for o escolhido 
vamos votar no indicado dentro do grupo”.

Jair ressaltou também que essa eleição será 
muito importante para definir o próximo pleito. 
“Isso pode acontecer principalmente se o futuro 
presidente promover condições para os atuais 
vereadores se aproximarem mais da população 
e apresentarem seus trabalhos”.

Para finalizar, o progressista reiterou que, 
de todos os nomes, o menos preparado para 
assumir o posto é o do vereador Orlei. “Ele é um 
companheiro valoroso e excelente parlamentar, 
contudo não conseguiu aglutinar a maioria dos 
representantes da Casa e acredito que até a 
eleição não conseguirá”, conclui. Afinal, quem 
for eleito presidente influenciará, ou participa-
rá diretamente da sucessão do atual prefeito 
Alexandre Kalil.

Jair di gregório é um dos candidatos
vereador orlei não reuniu maioria

em torno de seu nome
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Governo entrega relatório
 à equipe de transição

AmAms tem dois cAndidAtos à PresidênciA

Helvécio magalhães, em coletiva à imprensa
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Prestígio do Adalclever 
Antes de viajar ao exterior, o governador eleito romeu 

zema (Novo) não confirmou e nem desmentiu informações 
sobre a possibilidade de aproveitar o atual presidente da As-
sembleia Legislativa, Adalclever lopes (MDB), em um cargo 
de segundo escalão. 

comentário único. Enquanto isso, nos bastidores da Casa 
consta que, no início do segundo turno das eleições, coube a 
Adalclever incentivar o apoio do Partido Verde, por meio do 
seu presidente, o deputado Agostinho Patrus Filho, à candi-
datura de zema. 

cena final. Eis aí alguns motivos que turbinaram Adalclever 
a apoiar Patrus na corrida à Presidência da Assembleia. 

sucessão em BH
Alguns nomes já são cogitados para disputar a sucessão 

de Alexandre Kalil (PHS) em BH, por exemplo, o ex-prefeito 
marcio lacerda (Sem partido), o deputado estadual João vitor 
Xavier (PSDB), o parlamentar federal marcelo álvaro Antônio 
(PLS), entre tantos outros. 

sucessão em contagem
Em Contagem, terceiro maior colégio eleitoral de Minas, 

tudo está sendo feito para que o atual prefeito, Alex de Freitas 
(PSDB), melhore sua imagem junto ao povo da cidade. Do 
mesmo modo, a ex-prefeita e deputada marília campos (PT) 
promete infernizar a vida de Alex, pois almeja voltar ao co-
mando do município. Ou seja, teremos um duelo de gigantes.

Aumentos em cascata
Depois do aumento no pagamento dos ministros do Supre-

mo Tribunal Federal, os deputados mineiros, já julgam terem 
direito de melhorar os valores de seus recebimentos, por conta 
da denominada isonomia salarial.

Aumento ii
Em Brasília, o comentarista político valdo cruz lembrou: 

“Essa decisão do presidente temer (MDB), de sancionar o pro-
jeto de lei beneficiando os ministros do STF, vai ser um desastre 
para as contas públicas de todos estados”. 

cena única – Tendo como base a informação dos parlamen-
tares mineiros, que já estão querendo também o seu quinhão, 
é de se avaliar que o comentário do jornalista procede.    

História de minas
Sumido do noticiário cotidiano do estado, o professor da 

UFMG e economista roberto martins reapareceu ao fazer o 
lançamento de um livro, no qual mostra tudo sobre a diversifi-
cação da economia mineira, iniciada em meados do século IV. 

defendendo os imigrantes
O sempre ponderado filósofo paulistano luiz Felipe Pondé 

avalia como positiva a política de acolhimento de imigrantes 
venezuelanos. Em sua opinião, ao decorrer da história da hu-
manidade, foram os estrangeiros que ajudaram no crescimento 
dos países. Uma avaliação prá lá de polêmica.  

ideologia pura 
O jornalista merval Pereira comentou: “Não tem nada 

de profissionalismo o fato do professor ricardo velez, futuro 
ministro da Educação, ter sido indicado para o cargo apenas 
por comungar dos mesmos pensamentos do seu patrão, o 
presidente Jair Bolsonaro (PSL). Vale dizer, não teve indicação 
técnica. É pura ideologia de direita mesmo”. 

Pressão de Brasília
Desesperado para resolver a dívida do estado com os mu-

nicípios, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Jul-
van lacerda (MDB) disse: “Se não for decretada a intervenção 
conforme gostaríamos, o Governo Federal deveria, ao menos, 
forçar o Executivo  mineiro a nos pagar”. Uma sugestão difícil 
de ser concretizada a essa altura. 

Politização geral
Diante de um debate nacional sobre a presença dos milita-

res do Exército na política, inclusive no Congresso Nacional, o 
historiador leandro Karnal lembrou: “A politização no Brasil é 
geral, incluindo as igrejas, o próprio Exército e, especialmente, 
o Judiciário”, arrematou.

respondendo à politização
Ainda sobre o tema da politização, o cientista político car-

los melo, após a observação de leandro Karnal, acrescentou 
que, na verdade, o exercício do ato político tem a finalidade 
de levar o bem comum às pessoas e nada tem a ver com seu 
envolvimento junto às corporações, como vem acontecendo 
no Brasil ao longo dos anos.

cena única. Ou seja, na avaliação do pensador político, o 
envolvimento do Exército, igreja e Judiciário, estaria errado.

Força dos evangélicos 
Formadores de opinião do Brasil inteiro comentaram 

a força da bancada evangélica, junto ao presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PHS), ao barrar a indicação de nomes para 
o Ministério da Educação por falta de identidade ideoló-
gica. Foi aí que o sociólogo danilo lima lembrou: “Esse 
tipo de situação pode levar o presidente a ficar refém dessa 
bancada, que é organizadíssima no Congresso Nacional”. 
É aguardar para conferir.

http://www.mg.gov.br/
http://www.transicao.mg.gov.br/
http://www.transicao.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.casacivil.mg.gov.br/
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O processo de abertura comercial 
em discussão neste momento precisa 
considerar questões nevrálgicas e es-
tratégicas, sob o risco de fragilizar ainda 
mais a indústria nacional na disputa 
de mercados com seus concorrentes 
internacionais. Os “impostos ocultos”, 
que só existem em nosso país e elevam 
ainda mais a carga tributária, que já é 
uma das maiores do mundo, precisam 
ser considerados. O pressuposto é o de 
que a abertura comercial é necessária, 
mas sua implementação exige cautela.

Não se pode, da noite para o dia, 
com uma canetada, acabar com o im-
posto de importação, que é um tributo 
regulatório que cumpre o objetivo de 
garantir isonomia à indústria nacional 
na concorrência com os importados e 
que também gera recursos da ordem de 
R$ 32,3 bilhões, necessários para que o 
governo possa honrar compromissos, in-
clusive na área social – saúde, educação 
e segurança pública. Não são recursos 
que beneficiam a indústria – é imposto 
que vai para os cofres do governo, e 
se for extinto em razão da abertura 
comercial, outro terá que ser criado e vai 
continuar onerando a sociedade. Além 
disso, é fundamental que a reforma seja 
feita de modo bilateral, para que tam-
bém beneficie o Brasil. É preciso ainda 
ficar claro que a abertura unilateral 
gera mercado e ganhos apenas para 
os produtos importados.

O ministro Paulo Guedes está 
correto, portanto, ao assegurar que, 
no processo de abertura comercial, 

não haverá movimentos abruptos e 
açodados, além de serem considerados 
acordos comerciais já firmados e outros 
que, após longos períodos de tratativas, 
estão maduros e prontos para dar frutos. 
Essa é a postura correta e soberana, na 
medida em que preserva a soberania 
nacional e assegura benefícios positivos 
para a economia do país e o bem-estar 
da população.

A abertura comercial também deve 
pautar-se por cuidados com a economia 
nacional, ainda fragilizada pela maior 
recessão de todos os tempos e, neste 
momento, incapaz de se reerguer. Neste 
cenário, iniciativas de redução tarifária 
no campo do comércio internacional de-
vem, obrigatoriamente, ser precedidas 
pela remoção de entraves domésticos 
à competitividade da empresa nacional 
– e eles são muitos e são dramáticos. 
Como reconhece o ministro, é preciso 
construir um ambiente de negócios que 
viabilize a retomada do crescimento, 
com juros baixos, investimentos subs-
tantivos em infraestrutura, garantia 
de segurança jurídica e reformas fiscais 
estruturais.

Nenhum dos países com os quais 
concorremos tem um sistema tributário 
tão complexo e voraz como o que sufoca 
as empresas brasileiras. São 33% do PIB 
de carga tributária explícita e mais cerca 
de 2% do PIB (aproximadamente R$ 130 
bilhões) correspondente a “impostos 
ocultos” que, ressaltando, só existem 
no Brasil e decorrem da complexidade 
e irracionalidade do sistema tributário 

nacional, da legislação trabalhista e do 
custo absurdo da energia – um dos prin-
cipais insumos da indústria. Também 
é preciso rever a estrutura de gastos 
do governo, pois a carga de impostos 
cobrados no Brasil, apesar de ser uma 
das maiores do mundo, é insuficiente 
para cobrir as despesas do Estado, 
que ainda incorre num déficit primário 
da ordem de 1,3% do PIB e tem que 
refinanciar continuamente os juros da 
dívida pública, atualmente equivalentes 
a 6,4% do PIB.

A consequência é dramática: o 
Estado brasileiro é, reconhecidamente, 
um gestor que gasta muito e que gasta 
mal. Com essa carga tributária turbina-
da por impostos explícitos, dissimulados 
e ocultos, além de taxas e contribuições 
diversas, a indústria nacional não tem 
a menor chance na competição com 
seus concorrentes internacionais. Fazer 
a abertura comercial neste cenário seria, 
com certeza, um grande desastre.

De fato, realizar a abertura co-
mercial antes do equacionamento de 
todos esses entraves pode acabar por 
transformá-la de solução em problema, 
com consequências desastrosas nos 
campos social e econômico. 

Um dos efeitos mais graves pode 
ocorrer no mercado de trabalho, com 
queda nos salários e elevação da 
informalidade, conforme mostram ex-
periências em regiões que, nos anos 90, 
sem as cautelas devidas, passaram por 
processos de abertura comercial. Estima-
-se que, sem os cuidados necessários, o 

processo de abertura comercial pode 
afetar diretamente um contingente de 
sete milhões de trabalhadores da indús-
tria brasileira. É grave, especialmente, 
quando lembramos que o Brasil já 
tem hoje um exército de 13 milhões de 
desempregados.

Também há riscos preocupantes 
no campo das finanças públicas, cuja 
vulnerabilidade constitui hoje um dos 
grandes desafios do novo governo. Um 
processo de redução abrupto e precipita-
do de tarifas (impostos) de importação 
terá substancial impacto fiscal. Em 2017, 
o imposto de importação garantiu aos 
cofres públicos R$ 32,3 bilhões, o equiva-
lente a 2,6% da arrecadação federal e a 
aproximadamente 0,5% do PIB.

É preciso cuidado extremo, pois é 
muito razoável supor que a abertura 
comercial leve à fragilização acentuada 
de cadeias produtivas importantes na 
economia brasileira, o que conspira 
contra a soberania nacional diante 
de competidores externos que não 
enfrentam as mesmas restrições. 
Por fim, é imperioso destacar que a 
agenda de abertura comercial não 
pode ignorar a construção de acordos 
comerciais preferenciais que estão 
em vias de conclusão, com prioridade 
para tratativas com México e União 
Europeia.

 
“(...) é muito razoável supor que a 

abertura comercial leve à fragilização 
acentuada de cadeias produtivas im-
portantes na economia brasileira (...)”

Abertura comercial

comércio eletrônico fatura
r$ 2,6 bi com Black Friday

Vendas pela internet cresceram 23%

categorias mais vendidas Porcentagem

Eletrodomésticos 16,7%

Perfumaria, cosméticos 
e saúde

15,0%

Casa e decoração 9,4%

Telefonia/Celulares 9,0%

Moda e acessórios 8,0%

índice de faturamento por dia

Quinta-feira R$ 609 milhões

Black Friday (Sexta) R$ 1,99 bilhões

Sábado R$ 557 milhões

Domingo R$ 392 milhões

Cyber Monday (Segunda) R$ 379 milhões

total r$ 3,92 bilhões

As vendas nacionais pela web renderam R$ 2,6 
bilhões na Black Friday 2018, segundo a Ebit|Nielsen. O 
índice representa uma alta de 23% em relação ao ano 
passado, sendo que o número de pedidos cresceu 13% 
e o tíquete médio aumentou 8%, indo para R$ 608. A 
quantidade de consumidores únicos (que fez ao menos 
uma compra online) cresceu 9% em relação ao ano 
anterior, para 2,41 milhões.

O resultado superou a expectativa da instituição que 
previa uma alta de 15% no faturamento. “Isso acontece 
porque a Black Friday começou mais forte na quinta-feira 
(22 de novembro). Nós contamos os dois dias nas esta-
tísticas justamente por isso. Outro destaque foi à noite 
da sexta. O consumidor saiu do trabalho e foi comprar 
online, o que não aconteceu nos outros anos”, informa 
a líder comercial da Ebit|Nielsen Ana Szasz.

A mudança no comportamento do consumidor 
também foi a chave para o sucesso. “Apuramos que 
muitas pessoas se prepararam para a Black Friday. Alguns 
tinham listas de produtos que queriam adquirir com os 
descontos e começaram a acompanhar o preço desde 
outubro”, diz Ana.

Foi o que fez a engenheira Paula Souza. “Comecei a 
monitorar os valores antes e estava focada nos produtos 
de cabelo e pele. Por volta das 18h, da sexta-feira, acessei 
alguns sites, busquei os melhores preços e comprei tudo 
com descontos significativos”.

O administrador Ricardo Maila explica que a Black 
Friday já entrou para o calendário comercial do país. 
“Hoje, muitos são adeptos às compras online devido a 
facilidade e comodidade. É um momento interessante 
e tem ganhado espaço entre os lojistas que estão 
buscando formas de trabalhar e garantir bons descontos 
sem deixarem de lucrar”.

Ele acrescenta que o grande público já entendeu o 
que é a Black Friday e que isso é um fator importante 
para o alto faturamento. “Fora isso, a economia está 
se reaquecendo e dando mais confiança para que as 
pessoas consumam”.

Pós-Black Friday
O final de semana posterior à sexta-feira seguiu 

em alta. No sábado e domingo, as vendas chegaram 
a R$ 950 milhões. O número indica um crescimento 
de 30,4% a mais do que 2017. O número de pedidos 
foi de 1,874 milhão, alta de 18,8%. O tíquete médio 
foi de R$ 507, crescimento de 9,8%. 

O período se encerra com a Cyber Monday, realiza-
da na segunda-feira e que apresentou lucro de R$ 372 
milhões e alta de 20,7%. O número de pedidos cresceu 
4%, para 752 mil. O tíquete médio foi de R$ 494, ele-
vação de 15,7%.

Para o planning specialist for new business na agência 
GhFly, Sergio Hneda, este é o momento para os lojistas 
focarem em continuar com as vendas em alta. “A ideia 
é trabalhar esses usuários, fazendo ações para conversar 
com esse público a fim de vender mais também no Natal, 
Ano Novo e fidelizar esse cliente”.

Em Minas
O Estado também só tem motivos para comemorar: 

de acordo com dados da ClearSale, Minas lucrou mais 
de R$ 248 milhões só na sexta-feira (23 de novembro). 
Se somado o valor exato para a Black Friday + Final de 
Semana + Cyber Monday foram injetados R$ 414 milhões. 

2019
O planning specialist for new business explica que 

já é a hora de pensar no ano que vem. “O principal 
ponto para se ter uma Black Friday de sucesso é en-
tender a necessidade de se fazer um planejamento 
assertivo”.

Ele informa ainda que dados de navegação na 
internet revelam o interesse do consumidor e podem 
ajudar nas estratégias de marketing das lojas virtuais. 
Além disso, o planning specialist acrescenta que hoje as 
pessoas deixaram de achar que a Black Friday é Black 
Fraude. “Elas estão mais atentas ao que, de fato, é um 
bom desconto”.
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Briga em Brasília
Não tem como esconder a forte onda de ciúmes dos de-

putados dos PSL, partido do presidente eleito Bolsonaro, com 
os Democratas. Nos corredores da Câmara dos Deputados, os 
políticos mais experientes estão prevendo um verdadeiro cho-
que entre as duas siglas ainda nos primeiros meses do futuro 
governo, especialmente, na hora de votar temas polêmicos 
como a Reforma da Previdência. Será?

construção civil
Uma das sugestões na mesa dos economistas que estão 

atuando na Comissão da Transição do Governo Federal é incre-
mentar a construção civil para ajudar a alavancar a geração de 
emprego. Resta saber de onde viria o dinheiro necessário para 
o investimento em um programa dessa natureza.

oposição moderada?
Não foi uma frase completa a do deputado federal subte-

nente gonzaga, ao garantir que o PDT, seu partido, faça uma 
oposição de estilo próprio ao Governo Federal. Seria uma es-
pécie de objeção moderada. Vai entender o que os pedetistas 
querem, não é mesmo gente?! 

mais médicos
Analisando a decisão do Governo Federal de contratar mé-

dicos para substituir os profissionais cubanos no atendimento 
às famílias menos favorecidas financeiramente, o reitor da 
Faculdade Zumbi dos Palmares, José vicente, atacou: “Quero 
ver como vai ser o atendimento às demandas em regiões mais 
remotas ao longo dos anos”.

são Paulo em xeque 
“A viga do viaduto que cedeu na Marginal Pinheiro, em 

São Paulo, atormentou a vida de milhões de pessoas com um 
trânsito ainda mais caótico, interditando mais 20 km de pista 
e expondo a fragilidade de grandes obras de infraestrutura da 
maior cidade da América do Sul. Isso é preocupante”, comenta 
o economista e cientista político ricardo sennes.

candidato independente
Mesmo sabendo que está levantando uma bandeira com-

plicada, o deputado mineiro Fabio ramalho (MDB) continua 
firme buscando ser o novo presidente da Câmara Federal.  
“Serei um candidato independente para atender aos interesses 
da Casa Legislativa”, sentencia ele.

cena final. Mas, por enquanto, Fabinho liderança ainda 
não conseguiu furar o bloqueio da turma de deputados ligados 
ao futuro presidente Bolsonaro (PSL) e isso causa certa aflição 
ao parlamentar.  

ministros desconhecidos
“A maioria dos ministros indicados para comandar o gover-

no brasileiro, a partir de janeiro, é de pessoas desconhecidas. 
Até porque muitos são militares e, por certo, populares apenas 
nesses meandros. Isso demonstra uma realidade clara que as 
escolhas recaem sempre nas costas do futuro presidente. Se não 
todos, pelo menos em sua maioria”. Observação do professor 
da USP Paulo saldiva.
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Apesar da melhora de alguns indicadores macro econômicos no últi-
mo ano, a inadimplência continua crescendo entre os belo-horizontinos. 
De acordo com o Indicador de Inadimplência da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), em outubro, em relação ao mesmo 
período do ano passado, houve uma alta de 1,97% no número de registros 
no cadastro de inadimplentes.  Esse é o quinto crescimento seguido nesta 
base de comparação e é explicado pela economista da CDL/BH, Ana Paula 
Bastos, como reflexo da alta taxa de desemprego. 

“Apesar da taxa de desemprego ter apresentado desaceleração ao 
longo do ano, ainda temos um número muito grande de pessoas fora do 
mercado de trabalho e consequentemente com menos renda. Com isso, 
os consumidores ainda estão com dificuldades para conseguir honrar com 
todos os seus compromissos financeiros”, justifica Ana Paula. “Outro fator 
que também vem impactando nos resultados da inadimplência é o atraso 
do pagamento dos salários dos servidores do Estado”, acrescenta. Na 
base de variação mensal a inadimplência também apresentou aumento, 
com alta de 1,36%.

Na abertura da pesquisa por gênero, as mulheres são mais inadim-
plentes (+1,28%) do que os homens (+0,42%). Essa diferença é explicada 
pelo fato do desemprego ser maior entre o público feminino (13,7%), do 
que o masculino (9,7%), segundo dados do IBGE, e também por apre-
sentarem um rendimento médio 29,7% menor do que o dos homens. 
Já entre as faixas etárias, os idosos (de 65 a 94 anos) seguem sendo os 
mais inadimplentes, com crescimento de 22,86%.

dívidas
Os consumidores da capital estão com menos dívidas em atraso. Em 

outubro houve queda de 2,51% no número de débitos vencidos em compa-
ração ao mesmo mês no ano anterior. Esse decréscimo pode ser explicado 
devido à leve melhora no cenário econômico que tem permitido que os 
consumidores quitem alguns débitos. “Os belo-horizontinos vêm tentando 
organizar sua situação financeira e realizar o pagamento de suas dívidas 
para que, em um segundo momento, possam sair do cadastro de devedores 
e voltar ao mercado de consumo”, explica a economista da CDL/BH. Na 
variação mensal, de setembro para outubro houve aumento de 1,31% no 
número de dívidas em atraso.

A maioria das dívidas (15,43%) está entre as pessoas com mais de 65 
anos. Nessa faixa de idade encontram-se os aposentados que sofreram 
redução de renda e ao mesmo tempo tiveram suas despesas elevadas, 
favorecendo o aumento das dívidas. De acordo com dados do IBGE, a renda 
real média de pessoas com mais de 60 anos em Belo Horizonte, foi de R$ 
3.070. Já no mesmo período de 2017 era de R$ 3.291, o que representa uma 
queda de 6,7%.  

empresas crescem 
Em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2017, foi regis-

trada alta de 6,18% no volume de empresas inadimplentes. Mas, apesar 
dos índices de inadimplência serem maiores, o ritmo é cada vez menor. 
Neste mesmo período do ano passado, a alta foi de 8,07%. “A economia 
do País ainda não conseguiu retomar o ritmo de crescimento necessário 
para recuperar as perdas dos últimos três anos e permitir que os em-
preendimentos consigam quitar todos os seus débitos. Mas já estamos 
em um ambiente econômico melhor, o que tem proporcionado um leve 
crescimento das vendas e aumento das receitas das empresas”, explica 
a economista Ana Paula. 

O número de dívidas das empresas da capital tem seguido a mesma 
tendência da inadimplência, ainda apresenta elevação, mas em percentuais 
menores do que no último ano. Na comparação anual, houve crescimento 
de 2,49%. Em 2017 a alta havia sido de 5,69%. Já na variação mensal, 
de setembro a outubro, a quantidade de contas em atraso recuou 1,21%.

23 redes de farmácias brasileiras
faturaram r$ 34,7 bi em 9 meses

Apesar de representarem 9,2% das 76 mil farmácias no país, elas concentram 45% do faturamento do setor

V inte e três redes de farmácias e drogarias 
movimentaram R$ 34,75 bilhões entre ja-
neiro e setembro deste ano, um crescimento 

de 7,09% sobre o mesmo período de 2017. Os dados 
são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias 
e Drogarias (Abrafarma) e foram compilados pela 
Fundação Instituto de Administração da Universi-
dade de São Paulo (FIA-USP). Embora representem 
9,2% do total de 76 mil farmácias no país, as redes 
associadas à entidade concentram mais de 45% do 
faturamento do setor.

Os remédios isentos de prescrição médica 
(MIPs/OTCs) foram os principais responsáveis pelo 
resultado. Com faturamento superior a R$ 5,55 
bilhões, essa categoria teve um avanço de 15,02%. 
“Cerca de 60% dos pacientes recorrem a esses 
medicamentos sob orientação farmacêutica para 
gerenciar os sintomas do dia a dia. Os consumido-
res estão se tornando mais proativos em relação 
ao autocuidado com a saúde”, avalia Sergio Mena 
Barreto, CEO da Abrafarma.

No período, o comércio geral de medicamentos 
totalizou R$ 23,86 bilhões, um aumento de 7,48% em 
relação aos nove primeiros meses do ano passado. Já o 
segmento de genéricos movimentou R$ 3,99 bilhões, 
um crescimento de 4,01%. Ao todo, foram vendidas 
mais de 1,78 bilhão de unidades de produtos.

Mena atribui a dois fatores o fato do ramo seguir 
distante da recessão financeira que o Brasil vive nos 
últimos anos: a natureza do produto e abertura de 
lojas. “Medicamentos são bens essenciais e, mesmo 
em crise, abrimos cerca de 500 farmácias por ano. 
Uma farmácia da Abrafarma vende em torno de 10 
vezes mais que uma independente”, diz o CEO.  O 
número de lojas das redes associadas aumentou 
8,42%, passando de 6.710 para 7.275 unidades.

vendendo saúde

A Abrafarma não divulga a distribuição do 
montante entre as redes, mas segundo Mena, as 
campeãs de vendas no ranking nacional são:

janeiro a setembro deste ano, as lojas associadas 
faturaram R$ 12,8 bi, crescimento de 20,51% em 
relação ao mesmo período do ano passado.

Para o presidente da Febrabar, Edison Tamascia, 
ainda há uma grande margem de crescimento no 
mercado farmacêutico. “Como podemos observar 
nos resultados das redes associativistas, atualmen-
te, elas crescem muito mais que todos do mercado 
e isso se deve à disponibilização e utilização das 
ferramentas de gestão que disponibilizamos”.  

Check-up na farmácia mais próxima

Sobre o futuro, Mena afirma que desde a apro-
vação da Lei 13.021 de 2014, batizada de Serviços 
Farmacêuticos Avançados, as farmácias da associa-
ção têm investido em polos de atendimento clínico. 

“Das 7.200 farmácias da Abrafarma, 1.800 têm 
salas de serviços farmacêuticos que, basicamente, 
fazem acompanhamento de pacientes crônicos para 
que eles não abandonem o tratamento, ajudando 
o paciente que tomam mais de cinco remédios a 
organizar isso e na aplicação de vacinas”. 

O próximo passo é aguardar que a Anvisa avalie 
a resolução de boas práticas em farmácias e libere 
uma espécie de “mini check-up” com exames 
laboratoriais rápidos a partir da coleta de sangue 
na ponta do dedo.

Para Tamascia, o caminho das farmácias de 
pequeno e médio porte é o associativismo. “Mas 
isso não é tudo, é preciso deixar a postura de viti-
mização e fazer com que os empresários dessas 
pequenas e médias lojas se tornem protagonistas 
de seus negócios”, avalia.

Medicamentos
são bens essenciais
e, mesmo em
crise, abrimos
cerca de 500
farmácias por ano
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desemprego segue responsável
pela alta da inadimplência

1º - raia drogasil (sP)

2º - drogaria Pacheco/são Paulo (nacional)

3º - Pague menos (nacional)

4º - Farmácias são João (rs)

5º - drogaria Araújo (mg)

contra-ataque

Do outro lado, farmácias e drogarias indepen-
dentes se organizaram para reagir ao império das 
grandes redes farmacêuticas. Uma delas, a Fede-
ração Brasileira das Redes Associativistas e Inde-
pendentes de Farmácias (Febrabar) representa 58 
redes de farmácias, com 9.796 lojas em 25 estados 
e Distrito Federal. Segundo dados da associação, de 

emAter-mg comemorA 70 Anos de HistóriA
No dia 6 de dezembro, a Emater-MG com-

pleta 70 anos. A semana será marcada por uma 
série de eventos para comemorar a data. A 
empresa está presente em 90% dos municípios 
mineiros e atende anualmente cerca de 400 
mil agricultores familiares.

No dia 3 dia dezembro, serão anunciados 
os vencedores do 15º Concurso Estadual de 
Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. A pre-
miação acontece a partir das 14h, na sede da 
Emater-MG, em Belo Horizonte. A competição 
teve 1.892 amostras inscritas das regiões Sul 
de Minas, Chapada de Minas, Cerrado e Matas 
de Minas.

No dia 4, a Emater-MG e parceiros realizam 
a Mostra da Agricultura Familiar de Minas Ge-
rais. A mostra acontece na Praça Sete (quartei-
rão fechado da Rua Rio de Janeiro esquina com 
rua Tupinambás), Centro de Belo Horizonte. O 
espaço, entre 8h e 18h, levará aos mineiros 
da capital o que há de melhor na agricultura 
familiar.

Já no dia 6 de dezembro, será realizada 
a cerimônia em comemoração aos 70 anos 
da Emater-MG. O evento será marcado por 
homenagens a funcionários e parceiros, e 
também pelo lançamento de uma revista da 
Emater-MG 70 anos. A solenidade acontece a 
partir das 10h, na sede da empresa, em Belo 
Horizonte.

Também no dia 6, a partir das 16 horas, 
haverá a solenidade de lançamento da pedra 
fundamental do Mercado de Origem. O empre-

endimento, que será construído no bairro Olhos 
D’água, às margens da BR-040, na saída de 
Belo Horizonte para Nova Lima, vai funcionar 
como uma central de produtos, conhecimentos, 
tecnologias e eventos relacionados à agricultu-
ra de Minas Gerais e de outras partes do país.

O projeto vai abrir espaço para 300 produ-
tores individuais, cooperativas e associações de 
agricultura familiar comercializarem produtos 
tradicionais, como cafés, queijos, carnes, frutas, 
bebidas, doces e artesanato.
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VALE ESTÁ ENTRE AS EMPRESAS MAIS SUSTENTÁVEIS
A Vale fará parte da 14ª carteira do 

Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), da B3. A carteira, que vai vigorar 
de 7 de janeiro de 2019 a 3 de janeiro de 
2020, reúne 35 ações de 30 companhias, 
representando 13 setores. No total, as em-
presas que fazem parte do ISE têm valor de 
mercado de R$ 1,73 trilhão, o equivalente a 
48,66% do total do valor das companhias 
com ações negociadas na B3, de acordo 
com dados do dia 27/11.

“Para a Vale, integrar a nova carteira do 
ISE é um reconhecimento de que praticamos 
a sustentabilidade em cada etapa de nossos 
processos. Além de toda a nossa agenda de 
sustentabilidade, aderimos recentemente 
ao Novo Mercado, o mais alto nível de 
governança corporativa e transparência na 
bolsa”, explica o diretor-executivo de Susten-
tabilidade e Relações Institucionais da Vale, 
Luiz Eduardo Osorio.

Em sua estratégia, a Vale tem como meta 
ser referência mundial em sustentabilidade 
no setor de mineração até 2030. Hoje, a 
empresa protege 8,5 mil km² de áreas, equi-
valentes a 5,6 vezes o total da área ocupada 
por suas unidades operacionais. Também 
mantém, em Linhares (ES), a Reserva Natural 
Vale, capaz de gerar 3 milhões de mudas por 

ano para o replantio de matas e florestas 
nativas. Em 2017, a empresa investiu cerca 
de R$ 45 milhões, a partir da Fundação 
Vale, em 52 projetos sociais distribuídos em 
65 municípios no Brasil. Conheça outras ini-
ciativas e os compromissos socioambientais 
em www.vale.com.

sobre o ise
O ISE é uma ferramenta que analisa, 

de forma comparativa, o desempenho das 
empresas listadas na B3 sob o aspecto da 
sustentabilidade corporativa, baseada em efi-
ciência econômica, equilíbrio socioambiental 
e governança corporativa. 

A vale
A Vale é uma mineradora global que tem 

como missão transformar recursos naturais em 
prosperidade e desenvolvimento sustentável. 
Líder mundial na produção de minério de ferro 
e níquel, tem sede no Rio de Janeiro e está 
presente em cinco continentes. Opera siste-
mas logísticos integrados, com cerca de 2 mil 
quilômetros de ferrovias, terminais marítimos 
e 10 portos, entre Brasil, Indonésia, Malásia e 
Omã. Comprometida com os mais altos níveis 
de governança, a Vale apoia 52 projetos sociais 
e culturais em 65 municípios brasileiros, por 
meio da Fundação Vale, e protege ou ajuda a 
proteger 8,5 mil km2 de áreas nativas no país.
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, 
Sesc e Senac, vai apresentar uma ampla 
programação cultural durante a 29ª Feira 

Nacional de Artesanato, que será realizada de 4 a 
9 de dezembro, no Expominas, em Belo Horizonte. 
As atrações previstas integram o projeto “Sesc nas 
Festas Populares”, realizado em todo o Estado com 
o objetivo de fortalecer e valorizar as diversas ma-
nifestações populares e tradicionais existentes em 
Minas Gerais, por meio dos festejos, apresentações 
artísticas e ações formativas, como rodas de con-
versa e oficinas. 

Entre as atrações estão grupos de congado, ma-
racatu e folias de reis. Também haverá participação 
dos músicos, Chico Lobo, Dario Marques e Wilson 
Dias, além de outros convidados. Veja a programação 
completa no site sescmg.com.br.

“Buscamos ir ao encontro do tema da feira, que 
homenageia os mestres da arte e do artesanato. Por 
isso fizemos um trabalho de pesquisa e curadoria 
de modo a trazer os mestres da cultura popular. 
Abrimos espaço para as folias de reis, o congado 
e a viola. Vale lembrar que essas manifestações 

são registradas pelos órgãos competentes como 
patrimônio imaterial do Estado”, lembra a gerente 
geral de Cultural do Sesc em Minas, Eliane Parreiras.

De acordo com ela, dessa forma, o Sesc contribui 
para a apropriação dos mineiros das suas culturas, 
saberes e fazeres mais tradicionais. “Além disso, 
a instituição colabora para a sustentabilidade dos 
profissionais que mantém viva a cultura: mestres, ar-
tistas, produtores, agentes culturais e outros”, afirma.

sesc envolva-se 

 Além disso, o projeto Sesc “Envolva-se” também 
estará presente durante toda a feira, expondo diver-
sos produtos. A iniciativa consiste em uma rede de 
solidariedade que atua em prol da sustentabilidade 
ambiental a partir de três agentes: empresas doa-
doras de resíduos, insumos e matéria prima; grupos 
produtivos que transformam essa matéria prima 
em produtos e arte; e o Sesc que realiza a mediação 
entre os parceiros do programa, a partir da democra-
tização de conhecimentos e fomento a uma rede de 
economia solidária.

O empresário do segmento de transportes, Nilo Simão foi um dos 
homenageados durante solenidade realizada pela Polícia Militar no 
auditório da PUC Minas Contagem. Ele recebeu o tributo das mãos do 
prefeito da cidade Alex de Freitas (PSDB)

HomenAgem

 nilo simão com o prefeito Alex de Freitas
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entrevistA de FernAndo HAddAd - O candidato derrotado do PT nas 
últimas eleições presidenciais concedeu uma entrevista à Folha de Paulo e 
descarregou todo ódio que havia escondido antes do pleito, quando pregava 
uma eleição de paz e amor. Deve ser muito difícil mostrar desprendimento num 
momento desses e isso ficou claro no seu discurso da derrota. Agora, ele diz que 
a “elite abriu mão do verniz para eleger Bolsonaro”. Será que nada aconteceu 
com o PT nos últimos tempos que levou o povo brasileiro a mudar seu voto e 
seus conceitos sobre o partido? A cúpula da sigla e o ex-presidente Lula estão 
presos, Dilma Rousseff sofreu impedimento do mandato e Fernando Haddad 
acha que nada disso seria empecilho para o seu sucesso eleitoral? Outro dia na 
Argentina, Dilma disse que faria pacto com o diabo, se necessário fosse, para 
derrubar Bolsonaro. As mais coroadas figuras do PT em entrevistas recentes 
afirmam que não houve democracia no Brasil e que a eleição foi uma farsa. 
Ora, e os 54 milhões de votos em Bolsonaro? Representa o quê? Será que o PT 
com todos os seus ideólogos e professores ainda não analisaram a derrota e 
menosprezam a inteligência de quem votou no rival? Há hoje um medo de que 
o autoritarismo volte com a eleição de Bolsonaro, porque ele teve a coragem de 
sair do modismo que invadiu a sociedade brasileira e discordou de muita coisa. 
Há ainda o temor de que os militares convocados para o seu ministério seria o 
retorno da chamada linha dura do Exército no poder. O próprio Bolsonaro res-
pondeu que os escolhidos são brasileiros que amam a pátria e têm vida ilibada.

Questão de gênero, eis A Questão -  A ideologia de gênero 
levou o Colégio Santo Agostinho sofrer uma ação judicial patrocinada 
por pais de alunos, em ação civil pública. Os pais pedem indenização 
da Sociedade Inteligência e Coração, mantenedora do colégio. A 
polêmica começou em julho de 2017, quando 128 pais de alunos 
assinaram uma notificação extrajudicial, preocupados com a inserção 
de conteúdos relacionados à sexualidade e as denominadas questões 
de gênero em vários graus de ensino. O colégio disse, em nota, que 
existem mentiras e absurdos que não correspondem a verdade e que 
preza pelo respeito à diversidade, mas considera a família o núcleo 
mais importante na formação e identificação de uma criança. A 
instituição alerta ainda que é uma instituição católica e como tal se 
prima pela formação cidadã e humana de seus alunos. O colégio 
vem recebendo manifestações de apoio por parte de outros pais.

Pelo menos alguns nomes mineiros são ouvidos para a 
equipe do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Marcelo Álvaro An-
tônio (PSL) e Jaime Martins (Pros) e mais Marcos Montes (PSD). 

e o ex-presidente lula (PT) já manifestou a alguns amigos 
estar sofrendo de solidão na cadeia e que necessita de algumas 
visitas íntimas. 

o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, 
quando está na intimidade com seus amigos só chama o 
presidente eleito de “o capitão”.

A Paris Filmes vai entrar no mercado de projetos culturais, 
produzindo um musical sobre a vida de Silvio Santos. O orça-
mento é de quase R$ 10 milhões.

Pelo andar da carruagem, o belo-horizontino vai passar 
mais um Natal com a cidade desmotivada para a festa de fim 
de ano. Não deveremos passar da Praça da Liberdade enfeitada 
e só. A Belotur só quer saber do Carnaval.

domingo, dia 02 de dezembro

Dia Nacional do Samba 
Cavaquinista Auzier Vinicius 
Antônio Sérgio – Império dos Cocos - Mercado Central 
Ramón Riche

segunda-feira, 03

Jornalista Tancredo Naves
Rosendo Magela Reis
José Maria Batista

terça-feira, 04

Jornalista Sidney Lopes 
Mário Henrique Caixa - Rádio Itatiaia 

Quarta-feira, 05

Ex-deputado Manoel Conegundes
Ex-deputado Aluízio de Vasconcelos 
Sra. Angela Lott - esposa de Paulo Lott

Quinta-feira, 06

Dirce Arruda
Alex Fernando - Barão de Cocais 
Adilson Machado 

sexta-feira, 07

Altamir Ferreira - ex-prefeito de Contagem
Secretário de Cultura de Minas, Ângelo Oswaldo
Munir Kaddour

sábado, 08 

Dia de Nossa Senhora da Conceição 
Imaculada Senra
Maria Augusta Lacerda
Márcia Helena - Eldorado
Toninho Bahia

sesc participa da 29ª Feira
nacional de Artesanato

Além de apresentar a programação cultural, projeto “Envolva-se” estará presente

grupo sarandeiros está entre as atrações apresentadas
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loraynne Araujo

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

AdvogAdo
rose@navescoelhobh.com.br

BAdy curi neto
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A ideologia de gêne-
ro é uma expres-
são utilizada por 
aqueles que de-

fendem a ideia de que os gê-
neros masculino e feminino 
são construções sociais, em 
que a identidade consiste no 
fato que os seres humanos 
nascem iguais. Para seus 
defensores, a identidade 
de gênero independe se 
o ser humano nasce com 
órgão sexual masculino ou 
feminino, mas sim de uma 
construção cultural, social 
e até política.

Christian Schnake, mé-
dico chileno especialista em 
bioética, resume que: “A 
ideologia de gênero é uma 
tentativa de afirmar, para 
todas as pessoas, que não 
existe uma identidade bio-
lógica em relação à sexuali-
dade. Isso quer dizer que o 
sujeito, quando nasce, não 
é homem nem mulher, não 
possui um sexo masculino 
ou feminino definido, pois, 
segundo os ideólogos do 
gênero, isso é uma constru-
ção social”.

Contrário à tese da ideo-
logia de gênero, a American 
College of Pediatricians, uma 
das associações médicas de 
pediatria mais influentes 
dos EUA, publicou a seguinte 
declaração, resumidamente, 
em tradução livre:

1 - “A sexualidade hu-
mana é uma característica 
biológica binária objetiva: 
“XY” e “XX” são marcadores 
genéticos saudáveis – e não 
marcadores genéticos de 
uma desordem. A norma 
da concepção humana é ser 
masculino ou feminino. A 
sexualidade humana é pla-
nejadamente binária com o 
propósito óbvio da reprodu-
ção e da prosperidade da 
nossa espécie. Esse princípio 
é autoevidente (...)”;

2 - “Ninguém nasce com 
um gênero. Todos nascem 
com um sexo biológico”;

3 -  “(.. .)  Condicionar 
as crianças a acreditar que 
uma vida inteira de perso-
nificação química e cirúrgica 
do sexo oposto é normal e 
saudável é abuso infantil. 
Apoiar a discordância de gê-
nero como normal, por meio 
da educação pública e de 
políticas legais, confundirá 
as crianças e os pais, levan-
do mais crianças a procurar 
‘clínicas de gênero’ (...)”;

No Brasil, essa discussão 
ganhou os holofotes, com 
maior luminosidade, em 
2014, nos debates do Plano 
Nacional de Educação.  Se-
gundo os defensores da ide-
ologia de gênero, levar este 
tema para os bancos escola-
res impingiria no crescimen-

to de pessoas desprovidas de 
preconceito às diversidades, 
permitindo uma maior acei-
tação à pluralidade.

Com todo respeito, nada 
mais absurdo, já que não há 
relação entre a aceitação ao 
próximo com premissas errô-
neas. A ideologia de gênero 
nada mais é do que uma dis-
torção da realidade biológica 
do ser humano e de todas as 
espécies de animais, racio-
nais ou irracionais. Fazer da 
exceção à regra, incutindo 
discursos e conceitos falsos, 
é um retrocesso, atestando 
uma cultura que pretende ser 
imposta, mas que não tem o 
condão de mudar a realidade 
biológica: se nasce macho 
ou fêmea.

Se o Plano de Educação 
Nacional e os equivocados 
educadores estivessem pre-
ocupados com a aceitação 
da diversidade, deveriam 
postular, para a inclusão 
nas escolas, aulas sobre o 
respeito à dignidade hu-
mana, conceito amplo e 
que açambarca direitos e 
garantias intrínsecos a cada 
ser humano, que, por sua 
simples condição de huma-
nidade, se torna merecedor 
de respeito, consideração, 
aceitação do Estado, e de 
seus semelhantes, pouco 
importando o sexo, credo, 
religião, raça ou cor.

mais de 36 milhões de pessoas 
no mundo vivem com o Hiv

Estima-se que, no Brasil, existam mais de 882 mil infectados pela Aids

dezembro vermelho: 

Desde 2017, o mês de dezembro é marcado por 
uma série de ações para a prevenção ao HIV, Aids e 
outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), 
sendo que 1º é Dia Mundial contra a AIDS.

 Sexo vaginal sem camisinha;

 Sexo anal sem camisinha;

 Sexo oral sem camisinha;

 Uso de seringa por mais de uma pessoa;

 Transfusão de sangue contaminado;

 Da mãe infectada para seu filho durante a gravidez,
no parto e amamentação;

 Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

 Sexo desde que se use
corretamente a camisinha;

 Masturbação a dois;

 Beijo no rosto ou na boca;

 Suor e lágrima;

 Picada de inseto;

 Aperto de mão ou abraço;

 Sabonete/toalha/lençóis;

 Talheres/copos;

 Assento de ônibus;

 Piscina;

 Banheiro;

 Doação de sangue;

 Pelo ar.

Cazuza, Caio Fernando Abreu, 
Renato Russo, Herbert José de Sousa 
(Betinho), Freddie Mercury e Michel 
Foucault. Sabe o que esses nomes 
têm em comum, além de muito 
talento e serem reconhecidos no 
que faziam? Todos morreram em 
decorrência de complicações da Aids. 
O que nos anos 80 e 90 era conheci-
da como uma doença que matava, 
mudou de imagem atualmente. 

Segundo dados do UnAids, em 
2017, haviam aproximadamente, 
36,9 milhões de pessoas em todo o 
mundo que vivendo com o HIV, sen-
do que 21,7 milhões tiveram acesso 
à terapia antirretroviral e 1,8 milhão 
eram de novas infecções. Mas o dado 
que mais assusta é que cerca de 9,4 
milhões de pessoas não sabem que 
vivem com o vírus e 940 mil morre-

ram por causas relacionadas à Aids. 
No Brasil, o Ministério da Saúde 

afirma que existem 882.810 pessoas 
que possuem o HIV, ou seja, 0,5% da 
população, sendo que a maior taxa 
de detecção é no sexo masculino - 
25,8% a cada 100 mil habitantes. 

O infectologista do hospital 
Madre Teresa, Estevão Urbano, 
explica que há diferença entre HIV 
e Aids. “O HIV é o vírus com o qual 
a pessoa se contamina e a Aids é a 
doença, sendo que é possível ter o 
vírus e ele ficar vários anos incubado 
sem se manifestar, mas, na maioria 
dos casos, em algum momento ele 
dará sinais”. 

Outro ponto destacado pelo 
médico é de que desde os anos 80 
e 90 o diagnóstico e tratamento da 
doença mudou bastante. “Agora 
conseguimos identificar mesmo 
quando o vírus está incubado. Além 
disso, é possível também verificar a 

quantidade de HIV no organismo 
para saber se a taxa está alta ou 
não. Em relação ao tratamento, o 
Brasil não é pioneiro nas pesquisas, 
mas é um país que acolhe com certa 
rapidez as novidades da indústria 
farmacêutica”. 

Apesar dessa mudança no trata-
mento, Urbano reafirma a necessi-
dade do uso do preservativo para se 
prevenir da doença. “Há um aumento 
nos casos de homens jovens e homos-
sexuais, o que mostra que há nessa 
faixa um certo desleixo em relação à 
prevenção. Ademais, revela também 
que essas pessoas não atingiram a 
maturidade suficiente para saber dos 
reais riscos de se transar sem camisi-
nha. É importante sempre ressaltar 
que o único método que previne, 
não só a Aids, mas também todas as 
doenças sexualmente transmissíveis, 
é a camisinha”.

        

2019 de incertezas 

A assistente social e integrante 
do Movimento das Cidadãs Posi-
thivas, Heliane Moura, conta que o 
diagnóstico positivo aconteceu há 22 
anos, quando tinha 26 anos. Ela foi 
infectada por um ex-namorado. “Na 
época, vários amigos em comum 
estavam falando que ele tinha Aids, 
então resolvi fazer um exame. O 
trauma começou quando o médico, 
no pedido de exame, colocou que o 
motivo era ‘promiscuidade’”. 

Ela relata também que o início 
do tratamento foi difícil, pois as 
drogas eram pesadas e afetavam 
tanto o corpo externamente quanto 
a saúde interna. “Além das incertezas 
de um tratamento de uma doença 
que no imaginário popular é sempre 
relacionada à morte, existe também 
um peso social muito grande em 
cima das mulheres para se ter um 
corpo ‘bonito’. Algumas conhecidas 
sofreram muito com isso, mas os tra-
tamentos de hoje em dia tem pouco 
ou quase nenhum efeito colateral”. 

Heliane trabalha com a entrega 
de diagnósticos de Aids e reitera 
que, atualmente, a maior parte dos 
infectados são jovens, homens e ho-
mossexuais. “Há uma preocupação 
grande com o que pode acontecer 
no ano que vem. Já existem cortes 
nos antirretrovirais e a tendência é 
que isso aumente. Ademais, o ‘Escola 
Sem Partido’ irá proibir tocar em 
assuntos relacionados à sexualidade, 
também pode contribuir para o au-
mento dos casos, pois não são todos 
os pais que falam sobre o tema com 
os filhos e com os professores proibi-
dos de falar, esses jovens não terão 
acesso às informações de prevenção. 
Aliás, nem sei se ano que vem tere-
mos o Dezembro Vermelho”.

Para finalizar, a assistente social 
deixa um recado para os jovens: 
“Hoje é possível viver com a Aids, 
mas é muito melhor sem ela”.

informações úteis

Assim pega:

Assim não pega:
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versus
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leíse costa

governo retira brasões e bandeiras das
novas placas de veículos padrão mercosul

Após
mudança,
qualquer
mudança
de localidade,
não implicara
em gastos
para o
proprietário

Outra diferença é que a cor do fundo 
das placas será sempre branca. O que 
varia é a cor da fonte. Para veículos 
de passeio, cor preta, para veículos 
comerciais, vermelha, carros oficiais, azul, 
em teste, verde, diplomáticos, dourado e 
de colecionadores, prateado.

como fica?
o novo padrão tem qua-

tro letras e três números, 
diferente do modelo usado 
até então, com três letras e 
quatro números.

confira ao lado:
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O Ministério das Cidades decidiu retirar as bandeiras de 
estado e os brasões de municípios das novas placas de 
padrão Mercosul. O Brasil foi o único país que inseriu os 

símbolos, o que o diferenciava do padrão acordado entre os 
países membros do bloco.

Após ser alvo de críticas dos cidadãos e da ONG Observatório 
Nacional de Segurança Viária, o ministro das Cidades, Alexandre 
Baldy, anunciou a decisão “para atender aos anseios da socieda-
de e de especialistas, que avaliam que a medida reduz custos e 
mantém outros importantes itens de segurança na nova placa”.

“Após análise técnica de viabilidade e impacto, decidimos 
retirar os brasões das novas Placas Padrão Mercosul. Com isso, 
evitaremos qualquer despesa extra aos condutores de nosso país, 
embora o objetivo tenha sido desde o início apenas adotar um 
modelo mundial de identificação veicular e proporcionar mais 
agilidade por parte da polícia e segurança a todos”, afirma o 
ministro. 

Ainda de acordo com nota do ministério, a exclusão dos 
elementos implicará na redução de custos à população. “Com a 
retirada dos brasões, a placa do veículo permanecerá a mesma 
por toda a sua vida útil, sem a necessidade de alteração ao mudar 
de município ou mesmo estado”, aponta o ministro.

Antes da decisão, qualquer mudança de localidade do veículo 
implicaria na troca das chapas e, por consequência, em gastos 
para o novo proprietário. Atualmente, o valor a ser pago para 
emplacar um carro em Minas é de R$ 159,32. 

Desde setembro, o Rio de Janeiro adotou o novo modelo, 
com os brasões estampados. Segundo o ministério, não há 
necessidade de troca imediata, apenas em caso de uma futura 
mudança de propriedade, no qual será adotado o novo padrão.

O prazo para que os demais Estados adotem o padrão era 
dia 1º de dezembro. Entretanto, o Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais (Detran-MG) pediu ao Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) o adiamento da implantação das novas 
placas padrão Mercosul para o dia 18 de dezembro. No site do 
Detran-MG, a única informação disponível sobre a alteração é 
uma portaria publicada para fabricantes de placas interessados 
em se cadastrar como estampadores do modelo atual. Hoje, no 
Estado há 427 empresas credenciadas.

detran-mg pediu adiamento de adoção do modelo para 17 de dezembro
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A tradicional festa de confraternização da Diretoria e do Con-
selho Deliberativo do Minas Tênis Clube, em comemoração 
aos 83 anos de fundação da instituição, foi realizada no dia 

23, reunindo cerca de 500 convidados, entre diretores, conselheiros, 
autoridades municipais, parceiros, atletas, jornalistas, dirigentes de 
outros clubes, federações e confederações.  

Na cerimônia, realizada do Teatro do Centro Cultural Minas Tênis 
Clube, a mesa de honra foi formada pelo presidente do Conselho 
Deliberativo do Minas, Sergio Bruno Zech Coelho; pelo vice-presi-
dente do Conselho Deliberativo do Clube, Murilo Eustáquio Santos 
Figueiredo; pelo presidente do Minas, Ricardo Vieira Santiago; pelo 
vice-presidente do Clube, Carlos Henrique Martins Teixeira; pelo 
presidente da ACMinas, Aguinaldo Diniz; por Paulo Germano Ma-
ciel, representando o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC); por Elberto 
Furtado Júnior, secretário municipal de Esportes e Lazer de Belo Ho-
rizonte; e pelo vereador Léo Burguês (PSL), representando a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Abrindo a solenidade, a Orquestra de 
Câmara Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais executou o 
Hino Nacional Brasileiro. 

Como ocorre anualmente, foi entregue o Escudo de Ouro do 
Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida pelo Clube. 
Os homenageados em 2018 foram o presidente da Localiza Hertz e 
associado do Minas, Eugênio Pacelli Mattar, e a funcionária do Minas 
há 37 anos, Isa Maria Oliveira Remígio, que atua como compradora 
no Departamento de Suprimentos. Também foram homenageados 
a ex-nadadora Patrícia Comini Romero e o judoca Ricardo Christoff 
Filho, que receberam o Diploma Atleta Ouro do Minas pela relevante 
contribuição à vitoriosa história do esporte minastenista. 

A cerimônia contou, ainda, com a participação de atletas que 
se destacaram na temporada 2018, representando as modalidades 
mantidas pelo clube.  Subiram ao palco e foram muito aplaudidos 
pelos convidados: o ginasta Leonardo Matheus de Souza, integrante 
da seleção brasileira Adulta no Campeonato Mundial 2018 e campeão 
sul-americano por equipes e vice-campeão brasileiro nas paralelas 
simétricas; a ginasta de Alice Hellen Gomes, formada nas categorias 
de base da ginástica de trampolim minastenista, campeã brasileira 
da categoria Elite, 15ª melhor ginasta de trampolim individual do 
mundo e sexta melhor no trampolim sincronizado; o judoca Eduardo 
Bettoni da Silva, primeiro colocado do Ranking Nacional da categoria 
90kg; o nadador Fernando Muhlenberg Sheffer, campeão e recor-
dista sul-americano e “Top 10” do mundo do estilo livre; o tenista 
William de Gouvea Norton Júnior, campeão de Simples e de Duplas 
do Torneio Internacional Júnior, no Chile, e campeão de Duplas no 
Regatas Bowl, no Peru; a jogadora de vôlei Laura Gambetto Kudies, 
atleta formada na base minastenista, campeã sul-americana com a 
seleção brasileira Sub-20 e campeã brasileira de seleções Sub-18; e 
o jogador de vôlei Edson Junio Sousa da Paixão, também formado 
nas categorias de base do Clube, campeão sul-americano Sub-21 e 
eleito o melhor central da competição.

Após a solenidade, os convidados se confraternizaram no Salão 
de Festas do Centro de Facilidades do Minas, especialmente decora-
do pela Celebrar. O elogiado jantar foi assinado pelo Buffet Rullus e 
embalado pela Happy Feet Jazz Band.

E V E N T O

congresso reúne profissionais
de eventos no expominas BH

Com a expectativa de melho-
rias na economia do país em 2019 
dentro da cadeia de eventos, a 
Associação Brasileira dos Promo-
tores de Eventos (Abrape) realizou, 
nos dias 27 e 28 de novembro, o III 
Congresso  Brasileiro dos Promoto-
res de Eventos no Expominas BH. 
Além da esperança de crescimento 
para o setor, o evento teve como 
foco trazer um novo olhar a respeito 
do segmento no que se refere ao 
modelo de negócio utilizado pelos 
produtores nos últimos anos, abar-
cando o debate da meia entrada, 
Lei Rouanet e o ECAD, além de 
outros temas pertinentes ao setor. 

O evento foi mediado por Car-
los Alberto Xaulim, presidente da 
ABRAPE, Doreni Caramori, vice-
-presidente nacional da entidade, 
tendo a participação de nomes da 
política como, o deputado federal 
e senador eleito Rodrigo Pacheco 
(DEM); o vereador de Belo Hori-
zonte Léo Burguês (PSL); o Ministro 
da Cultura, Sérgio Sá Leitão; o 
jornalista esportivo Rafael Henzel, 
e demais nomes que fazem o mer-
cado despontar no Brasil.

Abrindo as discussões,  Xaulim 
falou sobre a importância dos even-
tos para o Produto Interno Bruto 
(PIB). “No quesito serviços diretos e  
temporários com certeza não existe 
nenhuma área que conte tanto 
para a indústria criativa quanto a 
de eventos. No entanto, ainda tem 
muita gente trabalhando com falta 

de critério e, além disso cheio de 
pessoas querendo dar carteirada 
e usando de má fé em relação as 
questões da meia entrada”.  

Segundo o presidente, além da 
situação da meia entrada, o ECAD 
ainda precisa ser melhor visto. 
“Quem nunca passou pelo crivo do 
ECAD? Como que eles conseguem 
fazer um cálculo de público de um 
show de forma tão  rápida? Somos 
obrigados a engolir certos tipos de 
pessoas que gostam de ganhar 
vantagem com o chapéu alheio. 
Reforço ainda sobre as entidades 
que usam de vendas de carteiras es-
tudantis e às vezes falsas na questão 
da meia entrada. Um privilégio para 

alguns e uma punição para quem 
faz um trabalho sério”.  

Para Xaulim, é necessário um 
acordo. “Precisamos criar um pacto. 
Será que os mesmos artistas ainda 
são os que o público deseja ver? 
Será que o preço dos equipamentos 
não estão altos? Será que existem 
artistas que ainda acreditam que 
podem acabar com a crise econô-
mica sozinhos? É preciso que cada 
pessoa faça a sua contribuição. Não 
nos falta talento e competência e 
sei que juntos somos muito mais”. 

Em seguida, Anderson Quei-
roga, um dos grandes nomes da 
produção musical no país e que 
já trabalhou com Chico Buarque, 

Maria Bethânia e Caetano Veloso, 
falou sobre parte da sua carreira 
e trabalho na Abrape. “Após ter 
participado da turnê do disco “Cir-
culadô” de Caetano Veloso, tive a 
chance de estar mais próximo dos 
eventos e ver como funcionava. 
Assim, em 1992 conseguimos  
montar a Abrape. Acho interessante 
ver que associação, que tem 26 
anos de existência, está na luta por 
melhorias”.

Em seguida, Pacheco disse que 
o setor de eventos representa o 
desenvolvimento do país. “É pre-
ciso que exista todas essas ações 
para que haja a transformação 
do setor. Vocês são a expressão do 

desenvolvimento. Ou seja, estão 
dentro dessa cadeia de arrecadação 
que gera empregos e mobilizam as 
cidades por onde passam, tendo o 
papel de levar alegria para um povo 
muito mais humilde. Isso é um sinal 
de qualidade”, complementou.

História de vida

Fora os grandes nomes que 
cercaram o III Congresso Brasileiro 
dos Promotores de Eventos, houve 
espaço também para a emoção. 
Passados dois anos da fatalidade 
com a Chapecoense em 2016, o 
jornalista esportivo Rafael Henzel, 
um dos sobreviventes, esteve no  

evento para uma palestra que 
trouxe como tema o seu livro. “A 
mensagem é acreditar. Considero 
que tudo o que aconteceu foi um 
milagre, mas eu não esperei um 
segundo milagre. Nunca pensei que 
ia morrer, mesmo acordando no 
meio do mato. Fiz os exercícios que 
tinha que fazer, planejei voltar ao 
trabalho 40 dias depois do acidente 
e voltei. Enfrentei todos os medos, 
voltei a voar, fui ao estádio em que 
seria o jogo”, conta o jornalista. 

expominas BH

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

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

Palestras contaram com presença do público
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MINAS TêNIS CLUBE COMEMORA 83 ANOS COM HOMENGENS

sergio Bruno zech coelho, presidente do conselho deliberativo do minas, sua esposa maria
vitória zech coelho, o presidente do minas, ricardo vieira santiago, sua esposa denise lobão,
thereza cristina martins teixeira e o vice-presidente do minas, carlos Henrique martins teixeira

o escudo do 
mérito minas-
tenista para a 
colaboradora 
do clube isa 
maria oliveira 
foi entregue 
pelo presiden-
te ricardo viei-
ra  santiago

A ex-atleta de 
natação Patrícia 
comini romero 
recebe o diploma 
de Atleta ouro 
do diretor de es-
portes do minas, 
carlos Antonio da 
rocha Azevedo

Ana schuch, lito mascarenhas,
diretor social do minas, emília

mascarenhas e Pacífico mascarenhas

os homenageados com o diploma de Atleta ouro, ricardo christoff Filho e Patrícia
comini romero, com os atletas minastenistas que se destacaram na temporada 2018
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sergio Bruno zech coelho entrega a co-
menda do escudo de ouro do mérito mi-
nastenista a eugênio Pacelli mattar, pre-
sidente da localiza Hertz e sócio do clube

o vice-presidente do minas, carlos Henri-
que martins teixeira, entrega o diploma de 
Atleta ouro ao judoca ricardo christoff Filho

ricardo cesar de Assis Fonseca, diretor de ginásti-
cas Artística e de trampolim, sua esposa maria Bea-
triz Fonseca, Adriana correa e oscar correa Júnior, 
ex-presidente do conselho deliberativo do clube

http://www.expominasbh.com.br
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Cerca de 30 gestores das escolas mu-
nicipais de Contagem participaram Fórum 
de Diretores da Aliança Brasileira pela 
Educação, realizado em Belo Horizonte. 
O evento, promovido pela Fundação Pitá-
goras, reuniu diretores de escolas públicas 
de diversas cidades de Minas. A proposta 
do fórum foi promover a troca de experi-
ências, expor boas práticas aplicadas nas 
instituições de ensino e consequentemen-
te melhorar a qualidade da educação. 
“É um encontro produtivos porque os 
profissionais se aproximam e podem 
conhecer de perto as metodologias que 
vêm dando certo”, destacou a presidente 
da Fundação Pitágoras, Helena Neiva.

A abertura do evento contou com a 
apresentação de um programa desen-
volvido na cidade de Funilândia, região 
central do Estado. O Projeto Ciranda, 
desenvolvido nas três escolas públicas 
do pequeno município, propõe um 
ambiente saudável e organizado. Por 
meio de ações de educadores e estu-
dantes, o foco é manter os ambientes 
higienizados e preservar a organização.

Os diretores de Contagem acom-
panharam atentos às explicações. 
Louene de Macedo é diretora na Escola 
Municipal Professora Lígia Magalhães, 
que fica no bairro Cidade Industrial, fez 
questão de anotar algumas práticas 
apresentadas e já pensa em aplicá-las. 
“Independente do local onde a escola 
está as dificuldades são parecidas. Esta-

mos em constante movimento e sempre 
é tempo de aprender, evoluir e buscar 
novos caminhos”, destacou.

Além das boas práticas, foram abor-
dados conceitos sobre parceria entre 
escolas e empresas. A secretária de 
Educação de Contagem, Sueli Baliza, e 
o subsecretário de Gestão e Operações, 
Sérgio Mendes, participaram do evento.

“A ideia do fórum é inspirar os 
diretores para que possam verificar si-
tuações nas suas escolas e que possam 
melhorar por meio de projetos que 
envolvam estudantes e comunidade 
escolar. A escola não é feita somente 
pelo seu corpo docente e corpo gestor; 
é gerada também pela comunidade e 
seus alunos. No momento que cada 
ator percebe que é importante no 
projeto, existe uma corrente que faz 
com que as coisas sejam bem vistas e 
trabalhadas”, destacou Sueli.

Prêmio charles lotfi

Durante o fórum, quatro escolas 
que executaram boas práticas educa-
cionais foram premiadas. O objetivo 
do prêmio é reconhecer as instituições 
que se destaquem na busca de solu-
ções para os desafios pedagógicos. Na 
segunda edição, as escolas deveriam 
apresentar programas que visam resga-
tar os alunos evadidos e que busquem 
evitar o abandono escolar.

vencedores

3º Lugar – E.M. Presidente Getúlio 
Dornelles Vargas, de Nova Iguaçu – RJ 
(A escola propõe acompanhar aluno 
a aluno. Quando o estudante falta de 
aula, um educador vai até a família para 
saber o que aconteceu).

3º Lugar – E.M. Desembargador 
Souza Lima, de Betim – MG (A escola 
busca alternativas para oferecer edu-
cação em tempo integral. No contra 
turno os estudantes participam de 
oficinas de teatro, artesanato, dança, 
esporte e informática, além de reforço 
de português e matemática).

2º Lugar – E.M. Izaltina Mendonça 
Meireles, de Pará de Minas – MG (A 
escola foca em promover ambiente 
agradável para os estudantes, são 
ofertadas palestras para pais e alunos, 
os estudantes são colocados como 
protagonistas de projetos, além de de-
senvolver canais de escuta com planos 
de ação).

1º Lugar – E.E. João Rodrigues da Sil-
va, de Prudente de Morais – MG (Criou 
o projeto Educaciências, que trabalha 
as habilidades dos estudantes, desen-
volve o conhecimento, escrita leitura e 
oralidade. Os alunos são estimulados 
a produzirem notícias em vídeos que 
vão ser divulgadas em um canal no 
Youtube). Prefeitos de diferentes regiões mineiras 

e diretores da Associação Mineira de Municí-
pios (AMM) acompanharam o presidente da 
AMM, 1º vice-presidente da CNM e prefeito 
de Moema, Julvan Lacerda (MDB), na audi-
ência pública da Comissão de Administração 
Pública da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) para discutir a aprovação do 
Projeto de Lei 5.456/2018, que cria o Fundo 
Extraordinário do Estado de Minas Gerais 
(Femeg), proposto pelo governador Fernando 
Pimentel (PT).

Na prática, se o projeto for aprovado, 
as transferências devidas aos entes ficam 
condicionadas a previsões orçamentárias 
do Governo Federal com o Estado de Mi-
nas Gerais. A finalidade da proposição, 
que tramita em regime de urgência (com 
prazos mais curtos), é vincular pagamen-
tos dos restos a pagar criados até 31 de 
dezembro deste ano, a recursos do Femeg, 
compostos pelas compensações financeiras 
a que o Estado faz jus, em decorrência das 
perdas provocadas pela Lei Complementar 
Federal 87, de 1996, mais conhecida como 
Lei Kandir.

 Lacerda ressalta que o fundo será criado 
apenas com força de lei, pois não tem efetivi-

dade. “Porque são expectativas de receita de 
difícil execução. Estamos aqui para defender 
os interesses dos municípios. Precisamos de 
uma vinculação com a receita com expectati-
va fundamentada para termos como receber 
os atrasados (da dívida do Estado com os 
municípios, já em mais de R$ 10 bilhões). 
Não estamos defendendo os prefeitos, mas o 
povo mineiro: o servidor que está sem receber 
salário; o cidadão que está sem remédio na 
farmácia”.

“Haviam poucos deputados na reunião. 
Tenho medo que o conteúdo aqui discutido 
não chegue à maioria, uma vez que todos vo-
tarão o projeto”, declarou o 1º vice-presidente 
da AMM e prefeito de Pirajuba, Rui Ramos 
(PP). De acordo com o gestor, o mais impor-
tante é que os deputados votem esse projeto 
apenas após ser feito acordo judicial entre o 
Estado e a AMM –, como representante dos 
municípios –, dos débitos com o Fundeb, ICMS 
e IPVA. “Feito o acordo judicial, nos trará um 
pouco de tranquilidade. E esperamos que 
até dezembro não atrasem mais os repas-
ses, pois nosso débito está aumentando. No 
meu município, por exemplo, são mais de 
R$ 2 milhões e a situação está muito difícil”, 
completou.

educadores de contagem participam
de Fórum Brasileiro de diretores

Coronel Fabriciano lança
programa habitacional

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, 
por meio da Secretaria de Governança 
Urbana, Planejamento e Meio Ambien-
te, realizou a cerimônia de lançamento 
oficial do cadastramento das famílias 
para credenciamento no sorteio do 
Programa Minha Casa Minha Vida, o 
“Fabri Meu Lar”. O evento ocorreu no 
condomínio Retiro Contente I, no bairro 
Contente, e contou com a participação 
da população, vereadores, Polícia Mili-
tar, Corpo de Bombeiros e membros de 
associações fabricianenses. 

Além das 288 unidades habitacio-
nais no bairro Contente, mais 500 uni-
dades serão construídas no Residencial 
Buritis, no bairro São Vicente.

O cadastramento teve início nessa 
no dia 21, e terminará dia 21 de de-
zembro. Cerca de 400 pessoas já se 

inscreveram. Para concorrer à unidade 
habitacional, o critério de seleção 
estabelece prioridade para famílias 
em atendimento de “aluguel social”, 
comprovado pela Defesa Civil; que 
façam parte pessoa idosa, comprovado 
por documento oficial; residentes em 
áreas de risco ou insalubres ou que 
tenham sido desabrigadas, compro-
vado por declaração pela Defesa Civil; 
que possuem pessoas com deficiência, 
comprovado com a apresentação de 
atestado médico; famílias com mulhe-
res responsáveis pela unidade familiar, 
comprovado por autodeclaração; e que 
o solicitante resida no município há no 
mínimo cinco (05) anos.

A renda mensal bruta é de até R$ 
1.800,00, destacando que, o Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) e o 

Bolsa Família não podem ser usados 
para compor a renda; famílias que 
não foram beneficiadas anteriormente 
em programa de habitação social do 
Governo; que não possuem casa própria 
ou financiamento em qualquer unidade 
federal; que estão inscritas no Cadastro 
Habitacional do Município, sendo veda-
da a cobrança de taxa para efetivação 
da inscrição, e o familiar responsável 
solicitante deve ser maior de 18 anos 
ou emancipado.

 “Mais 212 unidades habitacionais 
estão em processo de tramitação. Por-
tanto, ao todo teremos 1.000 aparta-
mentos. Vamos ver qual será o impacto 
na cidade e nos programar para atender 
à população”, afirmou o prefeito, Dr. 
Marcos Vinicius (PSDB).

Felipe Canedo, diretor da Constru-
tora BXTrem, empresa responsável pela 
construção das unidades habitacionais, 
afirmou que as obras estão em ritmo 
acelerado. “Já acabamos a parte da 
fundação e agora estamos na fase de 
produção. A cada um dia a gente faz 
quatro apartamentos. Mesmo com a 
chuva, estamos cumprindo o nosso 
cronograma para entregar as 1.000 
unidades habitacionais no ano que 
vem”, finalizou.

A relação dos candidatos inscritos 
e aptos será publicada no site da 
Prefeitura Municipal de Coronel Fabri-
ciano www.fabriciano.mg.gov.br  e no 
Diário Oficial Eletrônico do Município, 
bem como o número de critérios 
alcançados.

marcos vinicius:
“mais 212 unidades
habitacionais estão

em processo de
tramitação”
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JF: “Bem Comum” é uma das 5 experiências 
de mais impacto em liderança pública no país

O projeto “Bem Comum”, da Secretaria 
de Comunicação Social (SCS) da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), ficou entre as cinco 
melhores experiências em liderança pública 
no país, na categoria impacto, integrando o 
1º Encontro Nacional de Liderança e Gestão 
Pública do Centro de Liderança Pública (CLP). 
O evento reuniu em São Paulo, lideranças de 
todo país e profissionais de diversas atuações, 
que puderam descrever experiências bem su-
cedidas de governos brasileiros e do exterior 
na continuidade de programas durante a mu-
dança da administração. O encontro contou 
com a participação do prefeito de Juiz de Fora, 
Antônio Almas (PSDB), e do secretário de 
Comunicação Social da PJF, Michael Guedes.

Os participantes pontuaram os problemas 
encontrados nas cidades as quais representa-
vam e as soluções alcançadas com a implan-
tação de seus projetos. O “Bem Comum” foi 
apresentado como um programa pensado 
para, por meio de ações e solidariedade, 
difusão de boas práticas e comunicação, 
promover a aproximação entre o poder pú-
blico e a sociedade em geral, estimulando o 
engajamento. A ideia foi demonstrar e sen-
sibilizar os diferentes atores da cidade como 
agentes de todas as políticas públicas e reais 
mandatários da sociedade e do poder públi-
co. A iniciativa foi estrategicamente alocada 
entre as prioridades da SCS.

Guedes avaliou a importância da par-
ticipação do projeto juiz-forano no evento. 
“Fomos selecionados entre 62 projetos de 

todos os cantos do Brasil, de todas as instân-
cias de governo. Comprovamos o caminho 
que estamos propondo para a comunicação 
pública, muito mais de engajamento do que 
de comunicação propriamente dita. Isso foi 
reconhecido apenas jogando luzes no que a 
cidade e o juiz-forano têm de melhor”.

Desde que o Bem Comum” foi lançado, 
em 2013, o projeto já realizou mais de 200 
campanhas, atingindo um público de mais de 
500 mil pessoas; disponibilizou mais de 200 
vagas voluntárias em 50 instituições por meio 
de 10 edições do “Classificados do Bem”; pro-
moveu mais de 62 edições do “Bem Comum 
Lazer”; e atendeu mais de 30 mil pessoas em 
19 edições do “Bem Comum Bairros”.

Prefeito Antônio Almas
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Amm debate na Almg projeto
que cria fundo extraordinário

Julvan lacerda é o presidente da Amm
A
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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

oAB/mg .  O advogado Raimundo 
Cândido Junior, com a chapa denomina-
da “OAB Mais Forte”, foi o vencedor das 
eleições da Ordem Advogados do Brasil 
- Secção Minas Gerais. Foram 3 chapas de 
alto nível que concorreram às eleições. Pa-
rabéns para a nova diretoria da OAB/MG. 

Assprom e tJmg. O presidente da Ass-
prom, Carlos Cateb, juntamente com o 
diretor-financeiro e desembargador Irmar 
Ferreira Campos, se reuniram com o presi-
dente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), desembargador Nelson Missias de 
Morais, e com a juíza auxiliar da presidência, 
Rosimeire das Graças, para falar sobre o 
sucesso da parceria de longos anos entre a 
associação e o TJMG. Na ocasião, eles refor-

çaram a importância dessa união que, desde 
1977, já promoveu a oportunidade do primeiro 
emprego a centenas de adolescentes e jovens. 

cigarro e 7 milhões de mortes. Principal 
causa de morre evitável do mundo, o tabagis-
mo é responsável por mais de 50 diferentes 
tipos de enfermidades que acometem o ser 
humano. Mesmo que constantes pesquisas 
apontem a redução de número de fumantes 
no Brasil e em países desenvolvidos, o cigarro 
ainda é uma epidemia considerada o mal 
do mundo moderno. Os dados continuam 
alarmantes: são mais de 7 milhões de mortes 
por ano decorrentes do tabagismo, 3 milhões 
delas provocadas pelas cardiopatias. As do-
enças do coração são as que mais matam 
no mundo.

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

AutoBiogrAFiA

novAs turmAs

O jornalista José Osório 
Naves lançou, no Festuris de 
Gramado, com grande repercus-
são, seu livro “Autobiografia” 
em crônicas. A obra conta tudo 

que o jornalista, ao longo de 
60 anos de atividade, viu e 
presenciou na história recente 
do país, em especial os 30 anos 
de turismo. Além disso, o livro 

traz dicas para que o setor deixe 
de patinar e cresça, tornando-se 
um polo de desenvolvimento 
econômico e social. O que ainda 
o governo não deu conta.

A Vigilância Sanitária de 
Belo Horizonte está iniciando 
uma fiscalização em todos os 
hotéis, restaurantes, bares, 
lanchonetes, motéis, pizza-
rias, 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 Lancho-
netes (Amibar), em parceria 
com a Alimentum Consultoria 
estará realizando mais um cur-
so na área de manipulação de 
alimentos, exigido pela Anvisa. 

O curso terá a duração de 5 
dias, do dia 10 a 14 de dezembro 
2018, das 15h às 19h. Local: 
Avenida Brasil, 510, 4º andar. 

Está incluído, lanche e certifi-
cado de conclusão do curso. 
As inscrições poderão ser feitas 
pelo site do sindicato www.
sindhorb.org.br e também pelos 
e-mails: tesouraria1@sindhorb.
org.br (Bruno); assessoria.pre-
sidencia@sindhorb.org.br  (Da-
niel) e cobranca1@sindhorb.
org.br (Márcio).

É tempo de celebração, 
acolhimento e de comemo-
rarmos o mês natalino para 
manter nossos corações na 
presença divina. Enfim, o Na-
tal é o momento em que a 
solidariedade torna-se mais 
presente e, por isso, a Guarda 
Civil Municipal de Santa Luzia 
se faz presente nesta data para 
reafirmar os valores cristãos. 

A V Campanha do Natal 
Solidário não se consolida 
com o intuito de valorizar os 
bens materiais, seja uma bola, 
carrinho ou boneca; enfim um 
brinquedo que pode durar ho-
ras, dias ou meses. Entretanto, 
a imagem do sorriso estam-
pado no rosto da criança, a 
gratidão, a lembrança de um 
dia feliz, não perece, é eterna. 

 Este ano, as crianças da 
creche Irmã Fabiola, (Frimi-
sa) da Umei Zelita Francisco 
Ramos (Palmital), da Escola 
Municipal Jaime Avelar (Bom 
Destino), da Escola José Luís 
dos Reis, (Barreiro do Amaral), 
da Creche Leonardo Franco 
(Cristina) serão beneficiadas. 

Todas as crianças já es-
creveram suas cartas e a V 
Campanha do Natal Solidário 
necessita da colaboração dos 
padrinhos luzienses que pu-
derem agraciar as crianças que 
anseiam por esse momento.

 Os colaboradores podem 
adquirir as cartinhas de Natal, 
na sede da Guarda Civil Muni-
cipal de Santa Luzia, localizada 
na Avenida VIII, nº 50, bairro 
Carreira Comprida.

nova lima dá exemplo quando o 
assunto é responsabilidade fiscal

O trabalho da Prefeitura de Nova 
Lima de recolocar as contas públicas 
em ordem – realizado ao longo des-
ses 25 meses de gestão – tem feito 
a diferença. Hoje, a cidade mantém 
uma saúde financeira equilibrada e 
honra os pagamentos em dia, ao con-
trário de grande parte dos municípios 
mineiros, que enfrentam um cenário 
de absoluto caos diante da falta de 
repasses de recursos por parte do 
governo estadual nos últimos anos.

Para o prefeito Vitor Penido 
(DEM), Nova Lima ainda pode res-
pirar aliviada graças aos inúmeros 
esforços realizados nos últimos 2 
anos. “A Reforma Administrativa, 
com a redução do gasto com pes-
soal, trouxe alívio financeiro impor-
tante; a conquista da nova alíquota 
da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) garantiu mais verba para o 
município; a revisão dos contratos 
de aluguéis possibilitou uma eco-
nomia anual de R$ 2 milhões e a 
nova licitação de cooperativa de 
veículos e a terceirização da frota 
de veículos são menos onerosos 
aos cofres públicos”, explica.

Em 2016, a prefeitura foi encon-
trada com um passivo de aproxima-
damente R$ 40 milhões em ações 
trabalhistas já julgadas à época e 
outros R$ 60 milhões em dívidas 
trabalhistas estimados pelo Sindicato 
dos Servidores Públicos de Nova Lima 
(Sindserp), mais de R$ 71 milhões 

de “dívida fundada” a ser paga em 
longo prazo e um débito renegocia-
do com o INSS em torno de R$ 52 
milhões – além de dois períodos de 
férias vencidas de 1.840 funcionários 
a serem pagos, aluguéis de imóveis 
a preços exorbitantes e até sem uso, 
mais de 10 mil procedimentos para-
dos na saúde, patrimônio cultural 
abandonado, frota de veículos suca-
teada e merenda escolar aquém da 
qualidade necessária. No total, 69% 
da arrecadação estava comprometi-
da com gastos com pessoal.

r$ 35 milhões a receber 

Segundo dados divulgados 
no dia 14 de novembro pela 
Associação Mineira de Municí-

pios (AMM), R$ 10,4 bilhões de 
recursos provenientes ICMS, IPVA 
e Fundeb, dentre outros, estão 
retidos indevidamente, uma vez 
que são constitucionais e não 
pertencem ao governo estadual, 
portanto, deveriam ser deposita-
dos nas contas das prefeituras. 
“Apenas com Nova Lima, a dívida 
do Estado já soma cerca de R$ 
35 milhões, em levantamento 
fechado no dia 22 de novembro”, 
afirma Penido. “Se o governo es-
tadual repassasse o que nos deve, 
certamente teríamos condições 
de fazer muito mais pela cidade”, 
acrescenta.

Com a falta de recursos para 
pagar o funcionalismo público, 
bem como para custear despesas 
essenciais da saúde, educação e 
até mesmo a manutenção mínima, 
muitas cidades estão com a pres-
tação de serviços comprometida. 
Algumas do porte de Nova Lima, 
inclusive, já decretaram situação 
de calamidade financeira. “Os 
esforços que realizamos desde o 
início do governo nos coloca numa 
situação que nos permite honrar 
os compromissos em dia e manter 
importantes políticas públicas. 
Mas é preciso ficarmos atentos, já 
que os recursos vão acabando e 
não será possível segurarmos esse 
ritmo de endividamento do Estado 
para os próximos meses”, encerra 
o prefeito.

vitor Penido: “Apesar dos atrasos
no repasse do governo estadual,

os pagamentos estão em dia”
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Em Santa Luzia, Guarda Municipal
promove Campanha do Natal Solidário

Quem procurar: Guardas Civis Municipais do Administrativo, André e Barreto ou Guarda Civil Municipal Edilson 
Dias: de segunda a sexta-feira  Horário: 8h às 17h 
Telefones: 153 ou 3642-1000 ou pelo whatsApp (999070672) – (987971158)

contato

tríPlice coroA

marcelo ramos, rui, djair e maurinho ex-jogadores do cruzeiro
em comemoração dos 15 anos da tríplice coroa na Adega do sul
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da redação

o seu consórcio multibrasileiro

oms alerta: sedentarismo já
prejudica 47% dos brasileiros
País do futebol é o que tem a população mais parada da América Latina

As taxas mundiais de inativida-
de física seguem em alta. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), 27% das pessoas em todo 
o planeta não praticam exercícios. 
No Brasil, esse índice só cresce. Por 
aqui, 47% da população não prati-
ca sequer o mínimo recomendado 
pela OMS, que é de 150 minutos 
semanais de exercícios em inten-
sidade moderada ou menos de 75 
minutos em energia intensa.

O número elevado de seden-
tarismo no Brasil puxa para cima 
a taxa média da América Latina, 
que é de 39,1%. Contudo, o país do 
futebol é o que tem a população 
latino-americana mais parada.

O educador físico Luciano As-
sumpção explica que o sedenta-
rismo pode acentuar doenças. 
“Por exemplo, uma dor na coluna 
que nunca vai melhorar sem o 
auxílio da atividade física. Praticar 
exercícios melhora a saúde, dores 
no corpo, energia e mobilidade”.

Ele explica que, sem o hábito 
e com o passar do tempo, o corpo 
começa a dar sinais. “Atividades 
simples como subir em um banco 
para pegar alguma coisa no armá-
rio e amarrar o tênis vão se tornan-
do difíceis. A pessoa vai perdendo 
as habilidades e, com a idade, isso 
vai se acentuando. O corpo trava”.

Foram esses sinais que fizeram 
a operadora de caixa Bruna Fernan-
des procurar a academia. “Sempre 
pensei: sou magra, pra que isso? E 

nem cogitava entrar. Depois que co-
mecei a trabalhar como operadora, 
o corpo começou a sentir. Eu já era 
sedentária, fiquei ainda mais. Fico 
um longo período sentada”.

Ela recorda que um dia, ao 
correr para pegar o ônibus e ir 
para casa, ela sentiu o quanto 
o corpo estava frágil. “O ônibus 
estava no meio do quarteirão e 
eu na esquina. Se perdesse, ficaria 
um tempão esperando e então saí 

correndo. Quando entrei, fiquei até 
envergonhada porque não conse-
guia respirar de tanto que fiquei 
cansada. Uma pessoa chegou a 
me ceder o lugar, achando que 
eu estava passando mal. Nesse 
dia percebi que precisava cuidar 
melhor de mim”.

Há 4 meses, ela frequenta uma 
academia próximo a sua casa. 
“Vou 3 vezes por semana, porque 
foi o único jeito que consegui 

conciliar com a minha rotina. Mas 
já sinto a diferença, estou mais 
disposta, enérgica e até a saúde já 
demonstra melhoras. Tenho enxa-
queca e as crises diminuíram bem”.

Diferente de Bruna, a auxiliar 
administrativo Marília Santiago já 
pratica atividade física há 3 anos. 
“Comecei porque a minha glicose 
estava alta e o médico disse que 
sair do sedentarismo era essencial. 
O exercício me ajudou a mudar 

o meu estilo de vida, hoje me 
alimento melhor e durmo bem”.

Ela deu início com musculação, 
mas hoje já faz outras modalidades. 
“Faço pilates e estou me arriscando 
na dança de salão. Tudo mesclado 
em 4 dias durante a semana. O 
exercício físico deixou de ser um 
martírio e virou um momento de 
escape, de relaxar e de me amar, 
pois quando a gente se cuida, o 
amor próprio cresce”.

Por onde começar?
Assumpção explica que, para 

quem nunca praticou exercício, o 
ideal é começar em um nível mais 
baixo. “A pessoa sempre quer resul-
tados rápidos e isso é impossível. 
Três vezes na semana e em curtos 
períodos é ideal”.

Ele acrescenta que existem 
três pilares que são essenciais. 
“O exercício neuromuscular, que 
seria a musculação ou a ginástica 
localizada que faz a massa muscu-
lar crescer. O alongamento, que 
pode ser o pilates, por exemplo, e 
as atividades aeróbicas de mode-
ração leve”.

O educador físico finaliza 
dizendo para quem vai fazer 
exercício na rua, o aconselhá-
vel é uma caminhada. “Mas é 
importante a orientação de um 
profissional da área que vai dizer 
sobre o calçado, vestimenta, 
como caminhar e o tempo ideal 
para cada pessoa”.

dica
O educador dá uma 

dica para quem não gos-
ta de praticar exercício 
físico. “Procure ativida-
des coletivas e faça ami-
zades. Um vai motivando 
o outro a não faltar das 
aulas e a seguir focado”.

com o passar do tempo, corpo começa a sentir a ausência do exercício físico
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A Academia de Ginástica e 
Trampolins do Centro Universi-
tário do Leste de Minas Gerais 
(Unileste) garantiu 12 medalhas 
e um troféu no Torneio Estadual 
de Ginástica de Trampolim, rea-
lizado no último dia 24, no Giná-
sio do Centro Social Urbano, da 
cidade de Contagem. O evento 
foi organizado pela Federação 
Mineira de Ginástica.

 A equipe Unileste, compos-
ta por 20 ginastas, ganhou 12 
medalhas no total: três de ouro, 
seis de prata e três de bronze. 
E grupo masculino também 
garantiu o 3º lugar da equipe 
com o melhor desempenho na competição.

No feminino, as atletas competiram nas categorias 
Tumbling Pré-Infantil e Mini-Trampolim Infantil. Já no 
masculino, competiram nas provas de Mini-Trampolim 
Infantil, Mini-Trampolim (categoria Aberta), Tumbling (ca-
tegoria Aberta), Duplo Mini-Trampolim (categoria Aberta) 
e Trampolim Individual.

De acordo com a técnica da equipe Nelma Santos, a 
experiência da competição é importante para os atletas e 
contribui para a motivação do grupo. “Participar de um 
torneio dessa amplitude é importante para o crescimento 
e desenvolvimento dos ginastas, pois ajuda a conhecer e 
a reconhecer limites, bem como a ultrapassá-los. O apoio 
e incentivo aos nossos atletas faz com que os ginastas 
continuem treinando para conquistar novos desafios, 
superando limites e aprimorando técnica e desempenho. 
O grupo começou a vivenciar novamente as competições 

no ano passado e, desde então, 
temos observado uma evolução 
da equipe e os resultados das 
premiações são um reflexo 
desse trabalho”, avalia.

 
sobre o projeto

A Academia de Ginástica 
e Trampolins é um Projeto de 
Extensão do Unileste que exis-
te há 29 anos. São desenvol-
vidas atividades diferenciadas, 
como: ginástica artística, de 
trampolim e acrobática, e se 
divide em turmas para inician-
tes, intermediários e avança-
dos. Criado em 1989, o projeto 

atende à demanda por atividade esportiva de crianças 
da comunidade, colecionando premiações e histórias 
de êxito e superação. Além de ter aulas descontraídas 
e divertidas, a ginástica estimula o desenvolvimento 
de habilidades motoras, tais como força, flexibilidade, 
agilidade, equilíbrio e noções de tempo e espaço, e 
ainda proporciona ganhos no aspecto afetivo-social, 
aumentando a autoestima e a autoconfiança de seus 
praticantes.

As aulas são ministradas por estudantes do curso 
de Educação Física sob o acompanhamento de uma 
professora técnica, como forma de estágio supervi-
sionado e/ou voluntariado. O projeto é desenvolvido 
no campus Coronel Fabriciano, em um amplo ginásio 
com instalações adequadas e equipamentos oficiais. 
Atualmente o projeto possui aproximadamente 150 
atletas.

Em novembro, comemora-se o Mês 
Nacional da Segurança Aquática. No 
país é crescente a morte de crianças, 

principalmente, por descuido dos adultos 
no acompanhamento dos pequenos em 
piscinas e residências. Por isso, para marcar 
a data, conversamos com André Teixeira, 
coordenador do curso de natação do Minas 
e ex-atleta sobre afogamentos, prevenção e 
aulas de natação.

Na entrevista, o profissional oferece di-
cas de como evitar acidentes, apresenta os 
benefícios das atividades aquáticas e conta 
que é possível reverter o quadro de quem não 
aprendeu a nadar na infância.

Ginastas do Unileste são premiados
em Torneio Estadual em Contagem

sabia como evitar afogamentos e
descubra os benefícios da natação

equipe unileste
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o que uma pessoa 
pode fazer para evitar 
afogamentos?

Infelizmente, a maioria 
dos afogamentos ocorre com 
crianças que não sabem mini-
mamente flutuar e controlar 
a respiração na água. A aten-
ção ao lugar, caso haja piscina 
ou outro ambiente aquático, 
é essencial. É preciso vigiar a 
criança ou delimitar o local.

A partir de que idade 
devo começar a prati-
car natação?

Iniciar as atividades aquá-
ticas o quanto antes é a maior 
recomendação de segurança 
para este tipo de ocorrência. A 
indicação é a partir de 6 meses, 
com atividades lúdicas na água.

tenho mais de 60 
anos, ainda é possível 
aprender a nadar?

Sim. Com um controle e 
sequência pedagógica similar 
à de uma criança que inicia 
a prática.

tenho medo de água, 
consigo reverter esse 
quadro?

Cada caso é único. Quan-
do um trauma de afogamen-
to se instaura, pode ser neces-
sária a ajuda de profissionais 
no campo da psicologia. 
Porém com as adaptações 
aquáticas essenciais, conferin-
do segurança ao praticante, 
em um processo individual 
de pequenas conquistas, a 
evolução acontece.

como a natação pode 
me ajudar a evitar o 
afogamento? e o que 
fazer?

A natação pode, nestes 
momentos  l imites,  ofe -

recer mais tranquilidade 
em situações de risco em 
rios, cachoeiras, mar e/ou 
piscinas. Muitos aspectos 
podem incidir, por exem-
plo, correntezas, ondas, re-
demoinhos, uso de álcool, 
batida na cabeça, câimbras 
e mal súbito. Caso esteja 
consciente e não consiga 
superar  a  advers idade, 
busque algum objeto flu-
tuante, balance os braços 
ou procure algum ponto 
mais raso. 

caso assista uma pes-
soa se afogando, qual 
a recomendação?

Solicite ajuda a alguém 
que saiba nadar para se dirigir 
ao local na tentativa de salva-
mento, levando se possível, 
um objeto flutuante junto ao 
socorrista. Junto a isso, ligue: 
192 ou 193. 

Fonte: MTC.
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