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Os oito feriados nacionais deste ano, razão de alegria, descanso e diverti-
mento para muitos, podem significar um prejuízo de R$ 7,6 bilhões para 
comerciantes de todo o Brasil, segundo um levantamento da Fecomércio 

SP. O número, apesar de expressivo, é 32% inferior ao mesmo período do ano 
passado. O economista da Fecomércio MG Juan Moreno antecipa que, em Mi-
nas, as perdas devem chegar ao patamar dos R$ 670 milhões. Para ele, 2019 
poderia ser pior, mas como a maior parte dos feriados vão cair nos finais de 
semana, como 21 de abril, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro, a 
situação será amenizada.

Ser líder do governo
na ALMG é desafiador 

Informalmente, o deputado Luiz Hum-
berto Carneiro (PSDB) já está atuando 
como líder do governo na Assembleia. 
Sua indicação gerou certa controvérsia 
nos bastidores, especialmente junto ao 
partido Novo. Contudo o governador 
Romeu Zema, com a finalidade de bus-
car uma boa convivência com a ALMG, 
se curvou à experiência do parlamentar.

Os governos de Jair Bolsonaro 
(PSL), em Brasília, e de Romeu Zema 
(Novo), em Minas, completam um 
mês esta semana. Mas, na avalia-
ção do novo presidente da CDL/BH, 
Marcelo de Souza e Silva, eles já 
deveriam ter apresentado soluções 
concretas para os problemas, uma 
vez que ambos tinham conhecimen-
to do quadro financeiro e político, 
inclusive fazendo uso disso em suas 
campanhas eleitorais. Para Marcelo, 
essa inércia pode afetar a confiança 
das pessoas em voltar a consumir, 
o que é ruim para o cenário macro-
econômico. 

transexuais buscam espaço

mais inclusivo no esporte

A vida não é fácil para ninguém, 
entretanto, quando se trata de um 
transexual, tudo fica mais complica-
do. “Nós não somos aceitas. Somos 
engolidas”, diz a jogadora de vôlei 
Amanda Rodrigues, de 36 anos. Essa 
situação de disputa diária por mais 
espaços não se restringe apenas ao 
cotidiano, no esporte acontece a 
mesma coisa.

O mínimo teve um acréscimo de R$ 44 e agora é R$ 998. Esta mudança provoca, 
paralelamente, a majoração dos preços nas prateleiras das farmácias, supermercados 
e na prestação de serviços em geral. Um ajuste pífio e que terá pouco impacto nos 
ganhos reais do assalariado.

coronel fabriciano
completa 70 anos

PreJuÍZo de r$ 7,6 BilHÕes

economia – Página 5

Casos de afogamento
crescem 30% no verão

Acne na mulher adulta pode
indicar doença secundária
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Novo presidente da CDL/BH espera 
mais ações de Bolsonaro e Zema

aumento do salário mínimo não
garante melhorias para assalariado
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marcelo de souza e silva faz uma
análise do cenário político e econômico
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Marcelo de Souza e Silva 
(foto) assumiu, recente-
mente, a Câmara de Diri-

gentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH). Desafios e expectativas 
cercam seu mandato, que começa 

em um período de mudanças em 
todo o país. 

O edição do Brasil conversou com 
o presidente que analisou o cenário 
econômico nacional e estadual, assim 
como o início das gestões do governo 

de Romeu Zema (Novo) e Jair Bolsonaro 
(PSL). Marcelo está otimista, mas acre-
dita que os gestores precisam começar 
a dar soluções econômicas a fim de de-
volver a confiança do consumidor e fazer 
a economia voltar de vez para os trilhos.
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E D I T O R I A L

Requisitado por alguns amigos 
de esquerda (sim, tenho ami-
gos de esquerda, escolho-os 

pelo caráter e não pela ideologia 
política ou preferência partidária) 
sobre a movimentação bancária, 
que segundo o Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf) se 
traduz em movimentação atípica do 
candidato eleito ao Senado, Flávio 
Bolsonaro (PSL), a reclamação ajuiza-
da no Supremo Tribunal Federal (STF) 
e o grau da repercussão e comprome-
timento ao presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), venho fazê-lo, de público.

Inicialmente, tem-se que a mo-
vimentação bancária atípica não é 
sinônimo de corrupção, lavagem de 
dinheiro ou quaisquer outros tipos 
descritos em nosso Código Penal. O 
Coaf considera movimentação atípica 
quando alguém faz depósito ou saque 
bancário em valores fracionados infe-
riores a R$ 30 mil e, por ser atípica, por 
óbvio, deve ser apurado e esclarecido 
pelo correntista da conta bancária. 
Movimentação atípica só se torna cri-
me se a origem do dinheiro for ilícita.

Por ser Flávio Bolsonaro, homem 
público e filho do atual presidente 
da República, o caso tomou pro-
porções em toda a imprensa e nas 

redes sociais, que aguardam um 
esclarecimento final para colocar 
uma pá de cal sobre o assunto ou se 
houver indícios fortes de uma possível 
conduta criminosa que seja apurado 
e processado com o rigor que a lei 
exige, respeitando o direito à ampla 
defesa e do contraditório.

O fato de o Senador ter batido 
nas portas da Suprema Corte, com 
uma reclamação, em nada macula 
sua imagem. Ele está exercendo o seu 
lídimo direito de se defender.

O ex-presidente Lula, que responde 
a vários processos criminais, condena-
do em um deles na primeira e na se-
gunda instância da Justiça Federal há 
mais de doze anos de prisão, interpôs 
dezenas de recursos e habeas corpus, 
alguns, a meu sentir, sem nenhum 
fundamento, e disto ninguém reclama, 
exatamente por estar exercendo seu 
direito de defesa. Pergunta-se: Por 
que a Reclamação ajuizada no STF 
por Flávio Bolsonaro possa ser inter-
pretada como receio da investigação? 
Responde-se: Pelo contrassenso e 
incoerência de alguns esquerdopatas. 
O exercício regular do direito de defesa 
não pode ser exposto como confissão 
de culpa, senão estaríamos diante de 
um Estado ditatorial, é curial.

E não chego ao absurdo de ques-
tionar, como em algumas postagens 
nas redes sociais, porque o Coaf 
não identificou a movimentação 
de milhões de reais, suspeitas, nas 
contas do Lulinha, da Erenice Guerra, 
do Palocci, entre outros ligados aos 
governos Petistas?  Ora, se não o fez, 
deveria ter feito. Um erro não justifica 
o outro, ressalvando o dito no início 
do artigo, movimentação atípica não 
é sinônimo de ilícito.

A repercussão do caso é eviden-
te, caso contrário não estaria nas 
mídias sociais e na imprensa, porém 
não vejo que isto comprometa a 
imagem do governo. O caso envolve 
o filho do Presidente e não a pessoa 
dele. Está-se no início da apuração 
dos fatos não havendo nada, por 
enquanto, que desabone, sequer, a 
pessoa do Senador eleito, podendo 
tudo ser esclarecido e arquivado, ou, 
caso contrário, se houver indícios 
de condutas anti jurídicas que o 
Ministério Público (MP), titular da 
ação penal, ofereça denúncia crime, 
respeitando o direito de defesa e 
contraditório, na qual, ao final, o 
Poder Judiciário decidirá a questão.  
Por enquanto tem-se apenas espe-
culações midiáticas.

o caminho é o diálogo 

D iante dos ânimos exaltados da direção da Associação Mineira de Municípios 
(AMM) e o Governo de Minas, tendo como pano de fundo a reclamação por 
falta do não recolhimento de valores financeiros às prefeituras mineiras, o bom 

senso sugere uma dose de moderação entre as partes.
A recente cena exibida pela internet para o Brasil, com policiais enfileirados, em posição 

de defesa, tendo como escopo barrar a presença de prefeitos na Cidade Administrativa, 
deveria ter sido evitada. Porém, o governador, sem experiência política, não contou com 
apoio de assessores qualificados no sentido de evitar o acirramento. Valeria repetir a frase 
de Milton Campos, que também assumiu o Palácio da Liberdade com pagamento de 
funcionários atrasados e recebeu, em uma reunião de urgência, um secretário que lhe fez 
a indagação: “Governador, as professoras interditaram a linha férrea em Divinópolis, no 
Oeste de Minas. Vamos enviar uma tropa armada para resolver a situação”. De pronto, o 
gestor sugeriu: “Nada disso, vamos ter calma, ao invés dos militares, deveríamos mandar 
para lá o trem pagador”.

Não há dinheiro para repassar aos municípios, o que todos sabem, já que o tema é 
debatido há cerca de um ano e meio, porém o governo também não precisa ser tão hostil, 
criando uma barreira de PMs para não deixar que os administradores municipais tivessem 
acesso ao gabinete de Romeu Zema (Novo). Eles ambicionavam somente o cumprimento 
de suas promessas de campanha que visava minorar esse quadro.  

Existem cidades em pé de calamidade. Se nada for feito, os municípios menores terão 
de fechar suas portas por não terem como continuar atendendo aos seus munícipes. Um 
exemplo claro é a determinação de adiar o início do ano letivo em várias escolas muni-
cipais, uma medida drástica e que mostra a realidade de desaceleração da economia 
brasileira e mineira.

 Por prudência, todos os atores envolvidos devem manter viva a memória indicativa 
de que a era Zema tem apenas um mês. Ele não teve condições mínimas de remanejar 
valores, entabular parcerias com Brasília, encontrar alternativas capazes de reconfortar os 
cofres da Secretaria da Fazenda em meio a essa situação. 

Os prefeitos liderados pelo presidente da influente AMM, Julvan Lacerda (MDB), não 
almejam arredar pé. Ambicionam labutar até o fim, com uso de todas as alternativas viáveis, 
na tentativa de ver regularizados os repasses financeiros. Caso contrário, essa contenda vai 
ser estender até os confins das esferas judiciais. Já existem os mais impetuosos sugerindo 
o afastamento do governador do cargo pela suposta apropriação indébita. 

Esses chefes do Executivo não devem nomear o governador como adversário. Aliás, 
no segundo turno das eleições, todos se uniram para seu êxito. Tendo essa realidade 
como premissa, o lógico seria darem as mãos, unindo forças, caminhando em direção 
à Brasília, debatendo o tema abertamente com a bancada estadual e federal, levando 
o pleito para os meios produtivos, como a Fiemg, CDL/BH, Faemg, Fecomércio MG e 
ACMinas, palco de muitos debates acalorados como o de agora. É preciso deixar de lado 
a ideologia partidária, não importa se o governo Zema pretende ser liberal, de direita, 
centro ou extrema direita. A ocasião requer cautela, nomeando a responsabilidade à frente 
das vaidades, pessoas e grupos. 

Nada de desavença, pois isso sim abre, inexoravelmente, o indesejado caminho para 
o abismo. Ao invés do enfrentamento entre governo via PMs e prefeitos, que se possibilite 
a abertura do auditório da Cidade Administrava para que todos debatam suas ideias, 

democraticamente. 

o caso flávio Bolsonaro

Presidente da cdl/BH analisa a economia
e fala sobre expectativa à frente da entidade

como você avalia a atual situ-
ação econômica de BH e minas 
gerais?

Os mineiros e os belo-horizontinos 
estão com expectativa positiva com a 
entrada dos novos governos estadual e 
nacional. Isso porque nas tratativas das 
eleições já sabiam dos problemas e se 
propuseram a resolvê-los. Contudo, esta-
mos finalizando o primeiro mês e acho 
que tanto Zema como Bolsonaro deve-
riam ter chegado com um ímpeto maior, 
apresentando soluções. A falta disso pode 
diminuir a esperança das pessoas, o que 
é ruim em um cenário macroeconômico. 

Um exemplo recente foi o discurso 
de Bolsonaro, em Davos, que foi muito 
acanhado, todos tínhamos a expectativa 
de que ele chegasse com maior efetivi-
dade. Agora, estima-se que as reformas 
aconteçam e, talvez, o presidente traba-
lhando a questão legislativa, tanto na 
Câmara quanto no Senado, resolva logo 
essa questão. Além disso, os ajustes fiscais 
e o equilíbrio das contas públicas são 
importantes. Estamos acompanhando 
os números da economia e vemos Minas 
Gerais um pouco devagar e o Brasil com 
uma sinalização positiva. Acreditávamos 
que a probabilidade nas vendas de de-
zembro era em torno de 3% e confiamos 
que os números vão mostrar pelo menos 
4 ou 5%. 

o consumo das famílias é muito 
importante para movimentar 
a economia. Você observa um 
conflito entre esperar que a 
economia volte a andar e um 
aumento de salário mínimo 

inferior ao esperado e que, in-
clusive, pode diminuir o poder 
de compra das pessoas?

A gente tem que pensar no que 
é desejado e no que é possível. Mas 
podemos buscar um meio termo nessa 
questão para que não fique apenas no 
possível e nem na irresponsabilidade do 
que é desejado no momento em que 
estamos. A gente precisa, urgentemente, 
fazer com que a empregabilidade volte a 
ser um fator forte no Brasil, porque isso 
vai fazer com que a renda das famílias 
aumente. Deste modo, o dinheiro co-
meça a circular e, consequentemente, 
elevar o consumo que está reprimido. 
Muitas pessoas pararam de comprar. A 
gente tem que fazer essa tratativa para 
que o ambiente melhore. 

O acréscimo do mínimo ter sido 
abaixo do esperado impacta mais em 
cidades menores porque elas depen-
dem muito disso. Nas grandes, o que 
pesa mais é a inércia. É preciso uma 
sinalização positiva e a movimentação 
dos setores privados e públicos. E isso 
está sendo retomado aos poucos.

o que falta para que a econo-
mia nacional volte a andar?

Começamos o ano de 2018 bem. 
O crescimento era pequeno, mas os 
números constantes. A inflação estava 
controlada, a taxa de juros num patamar 
aceitável, o desemprego diminuindo a 
passos lentos, mas havia uma crescente. 
Porém, a greve dos caminhoneiros atra-
palhou, porque causou um ambiente 
negativo e as pessoas ficaram para 
baixo com a falta de coisas básicas - o 

que nunca aconteceu. O brasileiro não 
é acostumado com isso. Logo depois vie-
ram as eleições, ou seja, foi um período 
em que ficamos prejudicados. 

Este ano teremos uma subida não 
tão íngreme, mas que vai nos levar a 
algum lugar. E nesse ponto a gente 
depende muito da definição das po-
líticas macro e microeconômicas do 
governo federal, que irão trazer inves-
tidores internos e externos, fazendo a 
economia girar.

Quais são suas expectativas 
para os próximos anos à frente 
da cdl/BH?

Participo da instituição desde 1990. 
Entrei na CDL Jovem, de lá para cá adquiri 
muita experiência com a entidade e com 
os nossos associados, também participei 
de algumas atividades públicas no execu-
tivo, tanto no governo estadual quanto na 
Prefeitura de Belo Horizonte. Isso me deu 
uma preparação boa para assumir essa 
posição de presidente. Além disso, tenho 
comércio desde 1989 e sempre participei 
das atividades. Me sinto preparado e ani-
mado. Estou entrando em um momento 
de mudanças que vem trazendo um 
positivismo grande, tenho conhecimento 
e relacionamento com outras entidades 
empresariais que podem me ajudar a 
liderar todo esse processo para que consi-
gamos cada vez mais conquistas.

o cenário brasileiro tem gerado 
muita desconfiança no consu-
midor. como a cdl pretende 
estimular o mineiro a consumir 
sem medo do futuro?

Esse foi o período de crise mais 
longo que passamos na nossa história. 
A CDL vai continuar mostrando que 
o consumo precisa ser consciente. A 
gente não quer ninguém se endividan-
do, pelo contrário. Essa expectativa é 
por causa dos números que estamos 
acompanhando, das ações que são 
feitas etc. A Reforma Trabalhista, feita 
recentemente, já ajudou um pouco, 
mas ainda tem que melhorar. Essas 
propostas do governo, tanto nacional 
quanto estadual, de simplificação, 
desburocratização, de uma carga tri-
butária mais justa e de equilibrar as 
contas públicas também irão auxiliar 
o consumo. 

A atividade de comércio e serviço 
é importante, pois emprega mais rá-
pido e faz com que a renda chegue às 
pessoas, criando um círculo virtuoso 
de brasileiros empregados, recebendo 
seu salário e consumindo de maneira 
eficiente. Hoje as lojas estão muito 
mais preparadas para receber o con-
sumidor com um ambiente interno 
receptivo, treinamento dos vende-
dores, produto de qualidade e preço 
acessível, fornecendo ao cliente formas 
de pagamento que caibam no bolso e 
sejam satisfatórias. 

Já existe uma ação para auxiliar 
os lojistas a continuarem giran-
do a economia do estado?

Falamos muito em melhorar o 
ambiente de negócios e isso é muito 
amplo. Desde a questão da seguran-
ça, do crédito fácil, tudo precisa de 
melhorias e temos esse comprome-
timento de fortalecer esse trabalho 
para que a gente leve até ao associa-
do a condição de ter o seu negócio 
mais forte. Isso não existe sem uma 
interlocução com o poder executivo 
e legislativo. A CDL vai fazer isso com 
mais intensidade.

Eu já participei de várias ações da 
CDL com entidades em conjunto. Temos 
uma relação boa com os poderes cons-
tituídos e temos que fortalecer isso e 
trazer novidades. É importante mostrar 
que o comércio está descentralizado, as 
pessoas têm que perceber isso e que o 
cliente deve ser tratado como rei, afinal, 
ele está sendo disputado por vários con-
correntes e vários meios, como as redes 
sociais, televisão etc. É preciso encantar 
o consumidor e a entidade quer ajudar 
os associados a atender isso da melhor 
maneira possível.
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V I G Í L I A S

eujácio silva

Assembleia, ontem e hoje
Tudo certo para que o experiente deputado agostinho 

Patrus filho, do Partido Verde, seja sacramentado presidente 
da Assembleia, no dia 1º de fevereiro, o mesmo posto ocupado 
por seu pai, durante 4 anos. 

cena um. A expectativa é de que a Casa, sob o comando 
de Patrus, tenha ares de democracia ao estilo do passado, 
quando o seu progenitor administrava a presidência de portas 
abertas e fácil acesso para as pessoas. 

cena dois. Em verdade, nos últimos 4 anos, a imprensa, 
em geral, não teve a tradicional convivência com a atual 
presidência. Era sempre respeitada, porém, mantida a dis-
tância.

cena final.  Cada presidente da Assembleia tem seu estilo 
próprio. Por parte da imprensa, fica o registro desta coluna: 
o segmento de comunicação mineiro nutre a expectativa de 
dias mais harmoniosos com a Casa.   

sem trégua
Quem é do meio, sabe: o presidente da Associação Mineira 

de Municípios (AMM), Julvan lacerda (MDB), não descansará 
até que o repasses das verbas do Governo do Estado às prefei-
turas sejam normalizados. Ele estaria jogando duro pelo direito 
desse pagamento. Também se posiciona como candidato à 
reeleição ao posto já que, em maio, haverá eleição na AMM. 
Por enquanto, a popularidade do prefeito de Moema e atual 
dirigente é de 90% entre os associados. 

Penido não 
A coluna não conseguiu confirmar a informação de bastido-

res sobre a possibilidade do prefeito de Nova Lima, Vitor Penido 
(DEM), ser um possível candidato ao posto de presidente da 
influente AMM.

Prestígio dos ruralistas
Na avaliação da jornalista global cristiana lôbo, a banca-

da ruralista no Congresso Nacional nunca teve tanto espaço 
no governo federal como agora na era da administração do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Política em uberlândia 
Considerado um político de proa em Minas, o ex-deputado 

federal, ex-secretário da Agricultura e prefeito por várias vezes 
de Uberlândia, odelmo leão (PP), no momento, está com-
pletamente hibernado em seu município. Desde as últimas 
eleições, quando sua esposa ana Paula Junqueira (PP) perdeu 
a disputa para Câmara Federal, o homem está mais “azedo” 
do que nunca. Cruz credo, gente. 

adeus fortaleza
A onda de violência que assola Fortaleza (CE) fez desaparecer 

90% dos turistas que, tradicionalmente, lotam a cidade nesta 
época do ano. Analisando este cenário, o filósofo paulistano luiz 
Felipe Pondé declarou: “Quem vai para lá busca adrenalina, 
mas não chega a tanto. As cenas atuais são fortíssimas”. O pro-
fessor também chama atenção para outro fato: se as ações dos 
bandidos espalharem para as demais cidades da região, será o 
caos, já que trata-se de uma imensa orla que vive da indústria 
do turismo recebendo, inclusive, pessoas do mundo inteiro.

Pressão do sarney
Recentemente o professor da PUC Minas José Alfredo Ba-

racho filho, em entrevista à TV Assembleia, comentou sobre 
os 30 anos da Constituição Brasileira, editada em 1988. Na 
avaliação do professor de Direito Constitucional, na época, 
seria implantado o parlamentarismo no Brasil. Isso só não 
aconteceu por pressão do então presidente da República José 
sarney (DEM), que usou de “todos” os meios para pressionar 
os membros do Congresso Nacional. 

Perguntar não ofende
Uma pergunta está ar: Quem deu a ordem para que os 

policiais fizessem o cordão de isolamento, semana passada, no 
Palácio Tiradentes, evitando que os prefeitos tivessem acesso 
ao gabinete do governador?

cana única – Segundo as apostas, uma coisa parece cer-
ta, dificilmente essa tenha sido uma atitude vinda direta do 
governador romeu Zema (Novo). 

insegurança nacional
“Além dos Estados Unidos, poucos países desenvolvidos 

autorizam o uso de armas de fogo legalmente. De modo que 
essa posição do governo federal em liberar as armas para 
pessoas comuns pode surtir efeito contrário, ou seja, agravar 
ainda mais a insegurança nacional”, vaticinou, recentemente, 
a jornalista do jornal Estado de São Paulo sônia racy, durante 
debate em uma rede de TV. Assunto polêmico. 

desarmados
“Não passa de meia dúzia, os países democráticos do 

mundo que autorizam o pleno uso das armas de fogo e, por 
lá, a violência não diminuiu”, opinião do reitor da Faculdade 
Zumbi dos Palmares José Vicente, de São Paulo, em debate 
público recentemente. 

aplausos para o mercosul 
As incursões da diplomacia brasileira com a finalidade 

de oferecer mais substâncias jurídicas, abrindo as portas 
para realização de mais transações comerciais com os países 
vizinhos recebem aplausos de muita gente, inclusive do histo-
riador leandro Karnal, um velho estudioso sobre o assunto. 
Ele é categórico: “O Brasil tem de liderar esse movimento de 
fortalecimento do Mercosul, até pela sua posição geográfica 
e demográfica”, avaliou.

cargo de líder do governo na
AlmG é um desafio enorme

Ao contrário de ocasiões 
anteriores, ser líder do go-
verno atual, no âmbito do 

legislativo mineiro, é um sacrifício, 
pois há necessidade de atuar em 
uma conjuntura completamente 
adversa, balizada por muitas 
demandas dos demais colegas de 
bancada, embora se saiba da so-
frível posição financeira do Estado.

Essa é a fotografia da realida-
de, um cenário pantanoso onde 
vai pisar o deputado do PSDB, Luiz 
Humberto Carneiro, a partir de 1º 
de fevereiro, quando assumirá o 
posto de representante do governo 
junto aos demais 76 deputados 
com assento na Assembleia Le-
gislativa de Minas, por decisão do 
governador Romeu Zema (PHS).

Surpreendentemente, o ques-
tionamento contra o início das 
atividades do novo líder governa-
mental veio de onde não deveria: 
do Partido Novo, sua sigla. Nos 
corredores da Cidade Administra-
tiva, comentou-se que Zema teria 
mandado um recado: “Por favor, 
não criem mais problemas para eu 
resolver, pois já basta os que tenho 
em minha mesa diariamente”. 

Só para rememorar, na segun-
da feria, dia 21, prefeitos foram 
barrados na entrada do Palácio 
Tiradentes. A rigor, ninguém sabe 
de quem emanou a ordem, in-
clusive, com a presença de PMs 

que fizeram um longo cordão de 
isolamento na entrada do prédio. 
No entanto, a cena do quase con-
fronto alimentou as redes sociais, 
assim como a grande imprensa do 
país. Na avaliação de jornalistas 
políticos, o governo, ao tomar essa 
atitude, usou o velho método de 
apagar fogo usando gasolina.

Dois dias após esse episódio, 
três deputados do Partido Novo 
ironizavam a presença de Luiz 
Humberto como líder de todos os 
parlamentares, argumentando 
que existem tucanos “em excesso” 
em torno do governador. 

Na semana passada, os co-
mentários maldosos eram no 
sentido de que o governo Zema 
é mais tucano do que os próprios 
tucanos quando assumiram. Por 
seu turno, o deputado escolhido 

para fazer a intermediação entre 
Executivo e Legislativo se mantém 
sereno.  “Ele vai dar um baile na 
turma, pois tem experiência”, 
garante outro colega parlamentar.

carreira pública 

Luiz Humberto Carneiro ini-
ciou sua vida pública em 1990, 
na qualidade de presidente do 
Sindicato Rural de Uberlândia. Já 
em 1991, se tornou secretário de 
Agricultura, ficando no posto até 
1995. Ao deixar a pasta, foi de-
signado secretário de Habitação, 
permanecendo até 1999. 

Fez sua estreia como parlamen-
tar estadual em 2002, seguindo no 
legislativo até os dias atuais, ou seja, 
tem quase 20 anos de experiência. 
Nesse período, foi escolhido presi-

dente de comissões internas impor-
tantes, exerceu cargos de destaque, 
como o comando da liderança de 
governo no final da administração 
tucana de Antonio Anastasia e tam-
bém na época do então governador 
Alberto Pinto Coelho.

Efetivamente, as razões para 
se chegar à escolha do tucano, 
nomeado líder do Poder Execu-
tivo, no âmbito do poder Legis-
lativo, continuam sendo uma 
incógnita. Contudo, segundo se 
comenta nos bastidores da ALMG, 
nomes de outros parlamentares 
teriam sido sondados, mas diante 
das negativas, optou-se então por 
Humberto, eliminando assim a 
pressão vinda de deputados sem 
experiência. 

Tanto a liderança do governo, 
como a administração de Zema 
iniciam suas jornadas sob enormes 
críticas e, de certo modo, frustra-
ções, especialmente dos prefeitos 
que, nesse início de mês, com 
apenas 15 dias da atual gestão, 
partiram para cima do governador, 
exigindo repasses imediatos dos 
valores devidos aos municípios.

Porém, se o projeto prosperar, 
os mineiros poderão se orgulhar 
da presença dos representantes 
da política do Triângulo Mineiro no 
comando da gestão pública esta-
dual. Vale dizer que Zema é natural 
de Araxá, enquanto o seu líder na 
ALMG tem como terra natal Uber-
lândia, considerada, atualmente, 
a cidade mais próspera do Estado.

luiz Humberto carneiro já exerceu o posto
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Itabirito faz lançamento do 
Carnaval e Samba de Boteco

aulas em Juiz de fora serão 
retomadas no dia 18 de fevereiro

A volta às aulas na rede mu-
nicipal de ensino foi adiada em 
Juiz de Fora. A decisão de iniciar o 
período letivo no dia 18 de feverei-
ro foi comunicada pela secretária 
municipal de Educação, Denise 
Franco, durante uma reunião com 
diretores de escolas do município 
na tarde desta quarta-feira, 23. 

A alteração na data se justifica 
em razão do déficit financeiro 
vivenciado pela administração 
municipal decorrente da falta de 
repasses por parte do Governo 
do Estado, que já ultrapassam 
R$ 200 milhões, e também aos 
constantes atrasos no pagamento 
dos repasses advindos da cobran-
ça de impostos, como Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA), Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) e Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) em 
2018 e também a valores que 

ainda não foram quitados neste 
início de 2019. A mesma situação 
é vivida por outros municípios 
mineiros, como Vespasiano, Betim 
e Contagem. 

Só para o Fundeb, utilizado 
para o pagamento dos salários dos 
professores e para manutenção 
das escolas, até o momento o Es-
tado deve mais de R$ 50 milhões. 

De acordo com Denise, o Ca-
lendário Escolar será reajustado 
para cumprimento à carga ho-
rária prevista em lei, garantindo 
aos alunos da rede municipal os 
200 dias letivos e 800 horas de 
atividades. Essa medida não afe-
ta o funcionamento das creches 
municipais que iniciarão o fun-
cionamento no dia 4 de fevereiro.

Itabirito deu o pontapé inicial 
para os festejos carnavalescos 
com o lançamento da edição 2019 
do Itabirito Folia e do Samba de 
Boteco no dia 23 de janeiro, no 
Mercado Municipal. O evento 
reuniu e contagiou o público, que 
curtiu o show do Minabloco. 

itabirito folia 2019
Com o tema “Rumo ao Cente-

nário – O Carnaval dos Carnavais”, 
o Itabirito Folia 2019 busca pro-

mover um resgate das tradições 
carnavalescas. Atrações como o 
“Gato na Tuba”, que contam a 
história do Carnaval da cidade, 
passam a integrar novamente a 
programação. Outra aposta da 
Prefeitura de Itabirito é o Circuito 
Histórico, que convida a população 
a redescobrir as ruas mais antigas 
da cidade ao som de marchinhas 
e do Bloco Zé Pereira. 

A proposta do Itabirito Folia 
2019 é de um Carnaval mais 

diurno, como a festa de Belo 
Horizonte e de outras cidades. “A 
ideia é explorar a performance dos 
blocos sonorizados ou rítmicos, 
promovendo mais cortejos pela 
cidade e cedendo mais espaço no 
Circuito Central para as diversas 
manifestações culturais durante 
o dia. Esse ano serão mais de 30 
blocos agitando a festa” destaca 
o prefeito Alex Salvador. 

Outras mudanças são a Praça 
de Alimentação no Largo dos 

Imigrantes e a volta dos trios de 
blocos para o Circuito Central, 
atendendo ao pedido da popu-
lação. Este Circuito também vai 
contar com o Palco Folia, dedicado 
ao público jovem com muito axé, 
samba duro e arrocha, e o Palco 
Cores Vivas com ritmos mais 
tradicionais, marchinhas, samba 
de raiz e MPB. Para a diversão 
dos baixinhos, o Espaço Kids é 
uma atração garantida na Praça 
da Estação. 

PM
JF

o público foi prestigiar o lançamento do carnaval 2019 em itabirito

o prefeito Alex salvador e o secretário de cultura ubiraney Figueiredo
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Por que tudo aumenta junto
com o salário mínimo?

Quadro deve piorar com a falta de política de valorização salarial

O ano começou com um au-
mento de R$ 44 no salário 
mínimo, o que elevou o valor 
para R$ 998. Esse acréscimo 

representa 4,61% sobre os R$ 954,00 
que vigoraram em 2018. Na prática, o 
trabalhador ganhou poder de compra 
de três pacotes de 5kg arroz. Mas, quan-
do o assalariado vai ao supermercado 
ou soma as contas no fim do mês, a 
sensação é de que tudo aumentou 
junto e que, no final, ele continua com 
a mesma renda. Não é mera sensação.

O Índice do Custo de Vida (ICV), 
calculado pelo Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese) registrou variação 
acumulada de 3,89% em 2018, 1,45 
ponto percentual superior à de 2017. 
Entre os 10 grupos que compõem o 
ICV, cinco tiveram variações superiores 
à inflação de 3,89%, entre janeiro e de-
zembro de 2018. São eles: transporte 
(6,05%), despesas diversas (5,21%), 
educação e leitura (5,03%), habitação 
(4,10%) e alimentação (3,95%). Nos 
outros grupos foram observadas taxas 
menores ou negativas: despesas pes-
soais (3,64%), saúde (1,98%), equipa-
mento doméstico (0,74%), recreação 
(-0,39%) e vestuário (-1,59%).

O doutor em economia pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Fabrício Missio explica que existem dois 
fatores para entender como o salário 
é dilacerado por uma economia que 
não vai bem. “O salário é componente 
importante dos custos das empresas 
que, por sua vez, são repassados para 
os produtos. Então, no final, parte do 
ganho salarial ou até sua totalidade é 
corroído pelo aumento de preços. Por 
isso, o assalariado tende a não sentir 
nenhum efeito do aumento da renda”.

Outro fator macroeconômico é 
que o consumo cresce, mas como a 
produtividade não acompanha, a so-
lução para o empresariado é aumentar 
os preços. “Com o acréscimo do salário, 
a quantidade de dinheiro que circula 
na economia expande. Isso eleva 
o consumo das famílias. Para uma 
economia com restrição de oferta, ou 
seja, que não está tendo investimento 
nem aumento da produção, que é o 
caso da economia brasileira, implica 
novamente em uma pressão sobre o 
nível de preços. Logo, a ampliação do 
salário que vem acompanhado de um 
acréscimo de nível de preço, não eleva 
a renda do trabalhador”.

É o que a aposentada, por um 
salário mínimo, Geni dos Santos sente 
na ponta do lápis todo fim de mês. 
“Se você for encher o carrinho do 
supermercado, o dinheiro fica todo lá. 
A mesma coisa na farmácia, quanto 
mais velho a gente fica, mais gastos 
temos, mas o salário nunca dá”, conta. 

Com R$ 998,00 e a cesta básica de 
janeiro estimada em R$ 471,44, o míni-
mo tem poder de compra equivalente 

a 2,12 cestas básicas. De acordo com 
a Pesquisa Nacional da Cesta Básica 
de Alimentos, realizada pelo Dieese, 
o valor mínimo necessário para pagar 
alimentação, transporte, habitação, 
equipamento doméstico, vestuário, 
educação e leitura, saúde, recreação, 
atualmente, no Brasil, deveria ser de 
R$ 3.960,57.

e agora, salário mínimo?
Até 2018, vigorava a política de 

valorização do salário mínimo que 
consistia em: reposição das perdas 
inflacionárias desde o último reajuste, 
aumento real de acordo com o cresci-
mento do PIB e antecipação gradativa, 
a cada ano, da data de reajuste até 
fixá-la em 1º de janeiro. Esse molde 
tinha vigência até 2019. Portanto, de-
pois do reajuste e aumento de janeiro, 
do ponto de vista legal, não existe mais 
política voltada para o mínimo. 

Para Alexandre Miserani, analista 
econômico e professor de economia, 
pintar o salário mínimo como vilão é 
desastroso. “Esse desrespeito acarreta 

em um mínimo cada vez mais rebaixa-
do. E é um ‘tiro pela culatra’, porque 
uma vez que o salário está achatado, 
o nível de consumo também achata. 
Cada vez mais, a família brasileira vai 
tendo menos recursos para gastar e, 
com isso, há um impacto fortíssimo 
na economia não permitindo que 
haja incremento no consumo. Um 
elemento prioritário para economia 
brasileira”. Para ele, o país terá mais 
um ano de aumento inexpressivo da 
economia, também contribuído por 
falta de política de valorização salarial

Estima-se que 48 milhões de pes-
soas têm rendimento referenciado no 
salário mínimo. O reajuste para R$ 998 
injeta R$ 27,1 bi na economia e R$ 14,6 
bi correspondem ao incremento na ar-
recadação tributária sobre o consumo. 
“Como se o salário mínimo fosse um 
vilão, quando ele, efetivamente, é uma 
das possíveis soluções para que haja 
mais injeção de dinheiro na econo-
mia e, obviamente, maior consumo”, 
explica Miserani.

O economista Missio concorda. 
“Os efeitos esperados dessa não-polí-
tica de valorização é que o trabalhador 
vai ter nos próximos anos um período 
bastante complicado, sem os aumen-
tos reais que foram conseguidos nos 
anos anteriores. É óbvio que isso afeta 
a qualidade de vida do trabalhador e 
as condições sociais da classe trabalhis-
ta do Brasil”, diz.

Para Missio, diminuir os custos 
do salário não é sinal de economia 
recuperada. “O grande componente 
de demanda da economia brasileira 
vem de consumo que, basicamente, 
é dependente do mínimo. Isso pode 
acarretar em uma estagnação do 
consumo, o que implica em redução 
da demanda agregada e, conse-
quentemente, a não-aceleração do 
crescimento da economia”.

reajuste de r$ 44 não altera poder de compra do assalariado
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1 – sinopse–Na maioria das áreas 
públicas federal, estadual, municipal, fun-
dações, autarquias etc não existe a menor 
preocupação com o treinamento do servidor 
efetivo (concursado). Plano de Cargos e 
Carreira, nem pensar! Respectivos setores 
de recursos humanos cuidam apenas do 
“arroz com feijão”, quais sejam: rotinas de 
pessoal, e só! Quando aflora a frustação 
profissional no servidor efetivo, enseja-se 
também uma desmotivação, que o direciona 
para o derradeiro e trágico destino: a aco-
modação! Assumindo de vez, o “perfil” do 
funcionário público, conhecido por todos, 
através da carinhosa e folclórica denomi-
nação de “barnabé”, o mesmo chega em 
sua repartição, bate o ponto, participa do 
alegre e costumeiro “bate-papo”, toma seu 
cafezinho e no final do expediente, “tchau”! 
Não se preocupa com suas obrigações e nem 
com os bens públicos! Inconscientemente, 
diminui o grau de seu comprometimento 
institucional.  “Brincadeiras à parte”, es-
ses fatos constituem-se de uma realidade 
pontual, na maioria das áreas públicas de 
nosso país.

2 – recursos Humanos na gestão pública 
– O cenário dessa “sinopse” não é culpa de 
nenhum governante! Há um acentuado atraso 
histórico na burocracia pública! Inovações e 
estudos em gestão pública, são recentes! De 

maneira geral, respectivos controles finan-
ceiros são precários, constituindo-se em uma 
das razões, da existência de ousadas ações de 
“corrupção”! Em nosso país, poucas instituições 
preocupam-se em estudar a “gestão pública”, 
entre as quais, podemos destacar a Escola de 
Governo da Fundação João Pinheiro de MG e 
a avançada ESAF-Escola Superior de Adminis-
tração Fazendária do Ministério da Fazenda em 
Brasília, na qual, através de seleção publica, te-
mos a honra e o prazer de pertencer o seu seleto 
e respeitado elenco de professores e mestres.

3 – servidor efetivo “versus” servidor co-
missionado – Governantes eleitos, devem fazer a 
“escolha certa” para a área de recursos humanos, 
de preferência, selecionando um servidor efetivo 
competente! Também existem nas organizações 
públicas outros servidores efetivos notáveis! 
O “aproveitamento” dos mesmos em cargos 
comissionados, além de gerar índices positivos 
de economia, proporcionará uma animadora e 
produtiva “motivação”! Por outro lado, obriga-
toriamente, governantes também necessitam de 
“espaço” para nomeações de profissionais exter-
nos de sua “confiança”, inclusive partidários, que 
com lealdade o ajudaram no exaustivo processo 
eletivo. Assim, forma-se a equação: Comissio-
nados “versus” Efetivos! Esse assunto não é tão 
difícil, como pensam e comentam. O bom senso 
“profissional e político”, constitui-se num técnico 
e bom caminho para a solução! 

4 – Plano de treinamento para servidores 
Públicos - Servidores talentosos existem! Basta 
um trabalho “inteligente” para descobri-los. 
Quando demandados, fornecem contribuições 
técnicas valiosas, tendo em vista seus conheci-
mentos de cenário real. Nosso assunto:  Sempre 
haverá a possibilidade da elaboração de um efi-
ciente Plano de Treinamento para os Servidores 
Públicos, com os “próprios servidores” atuando 
como professores, a “custo zero”!

5 – conto um caso: Em época não muito 
distante, era notória a falta de organização de 
uma determinada prefeitura municipal da gran-
de BH!  Não havia verbas para pagar professores 
ou consultores, para a aplicação de um plano de 
treinamento interno. Havia uma estrutura com 
inúmeras salas de aula. Assim, foi posto em 
pratica um Plano “Inteligente” de Captação de 
servidores de talento, para serem os professores! 
Surpreendentemente, foram selecionados um 
significativo número de 19 servidores efetivos 
de “talento”! Uma versátil programação de 40 
cursos foi desenvolvida com eficiência, sucesso e 
o principal, sem despesas financeiras.

4 – considerações finais – A falta de treina-
mento na área pública, faz com que o “atendi-
mento ao público”, funcione com precariedade!  
Processos mal elaborados, “má vontade e cara 
feia”, normalmente, constituem-se no “cartão 
de visitas” da maioria das organizações públicas 
do país.

gestão pública – servidores efetivos “versus”
servidores comissionados e a falta de treinamento

Alberto, o consultor?
Em seu escritório particular na Região Sul de BH, o ex-

-governador alberto Pinto coelho é visitado diariamente por 
políticos, correligionários e jornalistas. Todos buscam resposta 
para a mesma questão: qual o caminho a ser trilhado neste 
momento de crise, tanto no governo de Minas, quanto nas 
prefeituras? Ou seja, o ex-titular do Palácio da Liberdade não 
tem como fugir do cargo de consultor informal dos amigos. 

garoto chicago
Sobre as decisões nitidamente liberais do novo ministro 

da Economia, Paulo guedes, o economista e cientista político 
ricardo sennes não se conteve e soltou: “O ministro não foge 
de sua origem de ex-aluno das escolas conservadoras dos EUA. 
Não por outro motivo, seu apelido é ‘Garoto Chicago’”.

dinis, o retorno
Depois de um tempo refletindo sobre seu futuro, o 

ex-presidente da Assembleia dinis Pinheiro (SOD) promete, 
segundo amigos, voltar a circular nos meios políticos em breve. 
“Basta ver que ele foi candidato ao Senado com mais de 3 
milhões de votos, isso é um tesouro político valioso”, analisa 
um parceiro político.

Bolsonaro em davos
A professora de Direito Internacional da USP maristela Bas-

so, ao analisar o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PSL), 
em Davos, pontuou: “Abusou das frases bonitas e de efeitos, 
mas extremamente superficiais”. Para a mestre, o presidente 
não convenceu a comunidade internacional porque não levou 
nada de concreto, inclusive, citou reformas estruturantes, mas 
sem detalhar nada sobre o assunto.

100 dias
Com relação ao pronunciamento do ministro onyx loren-

zoni (DEM), em suas previsões para os 100 primeiros dias de 
governo, a economista ana clara fonseca não perdoou: “O 
ministro não fez a menor referência às reformas importantes, 
como da previdência, econômica e administrativa. Estão 
brincando com coisa séria”, criticou a economista, debatendo 
o tema na TV.

sucessão de Kalil
 No final do ano passado, circulavam informações de que 

o secretário de obras da PBH Josué Valadão poderia ser o 
candidato a vice-prefeito, em uma eventual reeleição do atual 
prefeito alexandre Kalil (PHS). 

cena única. Agora, o nome mais cogitado para o con-
corrido posto seria o do secretário da Fazenda, fuad noman.

 

nomes de peso
Além do ministro do Turismo, marcelo álvaro antônio 

(PSL), em Brasília, existe um time de mineiros que podem 
ajudar nosso Estado. Eles estão em cargos estratégicos do se-
gundo escalão do governo Bolsonaro (PSL): o ex-presidente do 
Atlético, daniel nepomuceno (PV), os ex-deputados leonardo 
Quintão (MDB), carlos melles (DEM) e marcos montes (PSD).

Pesadelo flávio Bolsonaro
Jornalistas bem informados do Rio de Janeiro garantem 

que a situação do senador eleito flávio Bolsonaro (PSL) vai 
complicando dia após dia, inclusive, em relação a questão da 
morte da vereadora marielle franco (PSOL). Isso é nitroglice-
rina pura, podem apostar.

Pesadelo ii
Está fresco na memória que flávio Bolsonaro (PSL) foi pe-

ça-chave no projeto político do pai, Jair Bolsonaro (PSL), quer 
como animador digital, quer como estrategista de marketing, 
etc. Só que, agora, se transforma em um evidente pesadelo 
diário, fonte inesgotável de críticas da imprensa nacional.



E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
26 de janeiro a 2 de fevereiro 2019

daniel amaro

Conheça os desafios
enfrentados pela ALMG.

Os mineiros indicaram o caminho. Fomos eleitos para ser 
a voz e fazer valer o poder de 21 milhões de mineiros. 
Estamos prontos para seguir, enfrentando essa crise com 
seriedade e confiança. Acompanhe a nossa atuação pelas 
redes sociais. Participe da vida política do nosso estado. 
Venha conosco construir o futuro que Minas merece.

Continuar em frente
até vencer cada desafio.

Nosso compromisso com
os mineiros não tem fim.

data nome característica

1º de janeiro (terça) Confraternização Universal Feriado nacional

4 de março (segunda) Carnaval Ponto facultativo

5 de março (terça) Carnaval Ponto facultativo

6 de março (quarta) Quarta-feira de Cinzas Ponto facultativo após às 14h

19 de abril (sexta) Paixão de Cristo Feriado nacional

21 de abril (domingo) Tiradentes Feriado nacional

1º de maio (quarta) Dia do Trabalho Feriado nacional

20 de junho (quinta) Corpus Christi Ponto facultativo

15 de agosto (quinta) Assunção de Nossa Senhora Feriado municipal em BH

7 de setembro (sábado) Independência do Brasil Feriado nacional

12 de outubro (sábado) Nossa Senhora Aparecida Feriado nacional

28 de outubro (segunda) Dia do Servidor Público Ponto facultativo

28 de outubro (segunda) Finados Feriado nacional

15 de novembro (sexta) Proclamação da República Feriado nacional

8 de dezembro (domingo) Imaculada Conceição Feriado municipal em BH

24 de dezembro (terça) Véspera de Natal Ponto facultativo após às 14h

25 de dezembro (quarta) Natal Feriado nacional

31 de dezembro (terça) Véspera de Ano Novo Ponto facultativo após às 14h

comércio vai deixar de faturar
r$ 7,6 bi com feriados em 2019

Feriado é sinônimo de des-
canso para a maioria das 
pessoas, mas para o mer-

cado é prejuízo na certa. Con-
forme estimativa da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomércio SP), o Brasil 
deve deixar de movimentar 7,6 
bilhões no comércio varejista por 
conta das datas comemorativas. 
Mesmo assim, o montante é 
32% inferior aos R$ 11,3 bilhões 
estimados no ano passado. O 
valor representa um dia e meio 
de comércio completamente 
fechado.

Em Minas, o impacto será 
de aproximadamente R$ 670 
milhões. Para o economista da 
Fecomércio MG Juan Moreno, 
as perdas para o comércio se-
rão menores, pois haverá mais 
feriados aos fins de semana e 
menos possibilidades de recesso 
prolongado. “O setor deixa de 
gerar receita em função da in-
viabilidade de funcionamento e 
da redução do fluxo de clientes”.

Neste ano há oito feriados 
nacionais por vir e quatro deles 
aos sábados ou domingos. É o 
caso do 21 de abril, Dia de Tira-
dentes (domingo), 7 de setembro, 
Independência (sábado), 12 de 
outubro, Nossa Senhora Apare-
cida (sábado) e 2 de novembro, 
feriado de Finados (sábado).

Ainda segundo estimativa 
da Fecomércio SP, o setor de 
outras atividades, o qual está 
inserido o comércio de combus-
tíveis, joias e relógios, artigos 
de papelaria, dentre outros, é 
o que deve contabilizar a maior 
perda, totalizando cerca de 
R$ 3,16 bilhões. Já a atividade 
de supermercados perderá cer-
ca de R$ 1,93 bilhão em 2019.

Os demais segmentos que 
devem deixar de faturar são 
farmácias e perfumarias, se-
guido de vestuário, tecidos e 
calçados, sendo R$ 1,1 bilhão 
e R$ 801 milhões, respecti-
vamente. Por último, o ramo 
de móveis e decoração, com 
montante atingido de R$ 620 
milhões.

Varejo otimista

Em 2019, o impacto dos 
feriados será menor e a expec-
tativa para o setor é manter 
o desempenho favorável do 
ano anterior. Estudo feito pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) prevê cres-
cimento entre 4% e 5%. “Os 
consumidores e empresários 
estão com a confiança mais 
elevada com o novo governo e 
a inflação também está mais 
estável. Ainda temos poucas 
informações, mas temos visto 
uma lenta retomada no cres-
cimento”, diz Moreno.
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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

Email: acir.antao@ig.com.br

a jornalista fabiana lopes que tem dedicado tempo integral
à comunicação do prefeito de nova lima, Vitor Penido (dem)

JE
di

to
ri

al

reaÇão da imPrensa - Depois que o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) discursou perante os investidores do mundo todo, em Davos, 
na Suíça, a bolsa caiu e parte da imprensa criticou o mandatário 
brasileiro por ter feito um discurso muito curto e sem detalhes de 
como pretende alavancar a economia do país. Em minha opinião, Jair 
Bolsonaro disse tudo que os investidores estrangeiros queriam ouvir: 
confirmou que vai fazer a Reforma da Previdência, diminuir o tamanho 
do Estado, promover privatizações e destacou que o Brasil vai facilitar 
a vida do empresário que quer trabalhar, acabando com uma série de 
dificuldades que, hoje, emperra o crescimento da economia. Citou o 
ministro Sérgio Moro como o homem certo para combater a corrup-
ção, a lavagem de dinheiro e que seu governo vai investir pesado em 
segurança pública, para que o Brasil possa receber todos com suas 
famílias. Também prometeu diminuir a carga tributária e disse que 
o seu governo não será “bolivariano” e que o Brasil será um porto 
seguro para todo investidor. O presidente foi curto em seu discurso e 
falou o que os investidores queriam ouvir. Parte da imprensa cobra 
detalhes das reformas, mas elas deverão ser apresentadas em forma 
de projetos de lei quando forem remetidas ao Congresso Nacional, 
não ao plenário de Davos. A imprensa, de um modo geral, tem sido 
intolerante com o presidente, que é uma pessoa diferente.

VAi esQuentAr - O mercado jornalístico nos próximos dias com 
a chegada da CNN no Brasil, liderado pelo empresário mineiro 
Rubens Menin, presidente da MRV, e Douglas Tavolaro, ex-diretor 
da TV Record. Dois grandes profissionais deverão ser anunciados 
nas próximas horas. William Waack, ex-globo, já é um nome certo, 
enquanto continuam as conversas com o jornalista Ricardo Boe-
chat, que deverá deixar o grupo Bandeirantes. Os dois são egressos 
da TV Globo. Boechat foi dispensado depois de comprovada sua 
participação em assessoria de imprensa informal a favor de alguns 
empresários, no Jornal O Globo, no qual era colunista diário, além de 
participação no Bom Dia Brasil. William Waack, todos se lembram, 
teve revelado um comentário de bastidor, de alguns anos atrás, 
classificado como racista.

D A   C O C H E I R A
os prefeitos de minas esperavam que o governador Romeu 

Zema (Novo) repassasse, neste mês de janeiro, os valores das 
prefeituras sem problemas, o que não aconteceu. Por isso a 
reação deles na Cidade Administrativa.

rogério correia (PT) já está em Brasília para tomar posse 
no dia 1º de fevereiro como deputado federal. Dizem as más 
línguas que ele não vai dar trégua para Aécio Neves (PSDB) 
no plenário da casa. 

carlos Viana (PSD), um dos novos senadores de Minas, 
esteve em Brasília cuidando dos detalhes de sua posse e já 
realizou alguns contatos em favor de nosso estado. Viana quer 
ser o porta-voz dos mineiros em Brasília. 

atenção Via 040, responsável pela manutenção da rodovia 
de Juiz de Fora à Brasília. A estrada na saída de JF e nas proxi-
midades de Santos Dumont está cheia de buracos.

domingo, dia 27 de janeiro 

Ex-deputado Cleuber Brandão Carneiro 
Dona Lilita Sarti - Nova Lima 
Professor Otávio Elízio Alves de Brito
Ex-deputado João Pedro Gustim
Sra. Sidnéya Favila de Paula - esposa de Milton Luca de Paula

segunda-feira, 28

Gracia Hissa
Elizandra Prado

terça-feira, 29

João Paulo Dias- rei da Feijoada
Professor Roberto Paula Vilta
Eugênio de Freitas Cabral

Quarta-feira, 30

Ana Amélia Pereira, Xico da Cafua 
Vanessa Cristina 
José Horta 

Quinta-feira, 31 

Radialista Ely Diniz 
Jane Garcia Dutra 
Policarpo Moura

sexta-feira, dia 1º de fevereiro 

Publicitário Marcos Soares 
Dr. Aristóteles Atheniense
Renato Jacó- Assembleia Legislativa 

sábado,  02  

Camilo Lelis do Prado 
Publicitário Euzio Costa 
Jornalista Jal Ferreira

Que tal proporcionar aos pequenos momen-
tos de brincadeiras e oportunidades para 
novos conhecimentos fora do horário das 

aulas? O Sesc em Minas, integrado ao Sistema Fe-
comércio MG, Sesc e Senac, está com vagas pagas 
e gratuitas disponíveis em 12 unidades do estado 
para o Projeto Habilidades 
de Estudos (PHE). A iniciativa 
oferece acompanhamento 
pedagógico, além de ativi-
dades lúdicas nas áreas de 
cultura, esportes e lazer. As 
inscrições devem ser feitas 
na unidade de preferência 
enquanto houver vagas.

Neste ano, além de Belo 
Horizonte, no Sesc Floresta e 
Santa Quitéria, as atividades 
serão realizadas em Ube-
raba, Uberlândia, Patos de 
Minas, Juiz de Fora, Muriaé, 
Pouso Alegre, Lavras, Poços 
de Caldas, Bom Despacho e 
Sete Lagoas. 

As vagas com bolsas in-
tegrais são destinadas, preferencialmente, aos 
dependentes de trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo que atendam ao perfil 

do Programa de Comprometimento e Gratui-
dade (PCG) do Sesc, que beneficia candidatos 
com renda familiar mensal bruta de até três 
salários mínimos.  

Já as vagas pagas serão preenchidas por or-
dem de chegada, sendo que os dependentes dos 

trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo 
são contemplados com bolsa 
de 35%. Os valores devem 
ser consultados na unidade 
de interesse. 

Para inscrição, os interes-
sados devem comparecer à 
unidade de interesse com RG 
ou certidão de nascimento 
da criança; CPF da criança; 
cartão do cliente do Sesc, 
caso tenha; comprovante de 
escolaridade e foto 3x4 do 
candidato; CPF e RG do res-
ponsável legal; comprovante 
de residência (água, luz ou 
telefone) inferior a 60 dias 
e comprovantes de renda do 

grupo familiar para candidatos que se adequam 
ao PCG. Mais informações sobre as vagas gratuitas, 
acesse o edital no site www.sescmg.com.br

sesc oferece oportunidade para
acompanhamento pedagógico
Ao todo, 12 unidades no Estado disponibilizam vagas pagas e gratuitas

As inscrições
devem ser feitas
na unidade de

preferência
enquanto

houver vagas

http://www.sescmg.com.br
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da redação

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

nutricionistA mAterno inFAntil dA clÍnicA PencHel -
contAto - luAnA@nAVescoelHocomunicAcAo.com.Br

tarciana teixeira

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

acne na mulher adulta pode
indicar problemas de saúde

E las chegam para alguns 
na adolescência. Às vezes, 
mais leves e discretas, em 
outras, nem tanto. Esta-

mos falando das acnes, condição 
que atinge cerca de 18 milhões 
de jovens brasileiros entre 13 e 18 
anos. Trata-se de uma inflamação 
da pele, que se apresenta nas 
regiões onde o corpo têm mais 
glândulas sebáceas. 

Apesar de ser comum na ado-
lescência, é na fase adulta que os 
cravos, espinhas e, até mesmo, 
cistos podem indicar um problema 
mais sério, principalmente no sexo 
feminino na faixa dos 25 anos. É 
o que explica a dermatologista 
Teresa Noviello. “Quando a pessoa 
já tem acne na adolescência e ela 
persiste na fase adulta, a gente 
entende que é algo hereditário. Po-
rém, na maioria dos casos, o pro-
blema nessa idade é consequência 
de alguma alteração hormonal ou 

de tratamento que a pessoa esteja 
fazendo e que tenha corticoide, por 
exemplo”.

Teresa acrescenta que é neces-
sário uma investigação do que está 
causando a acne. “Se há alteração 
em alguma glândula, aumento 
da produção hormonal ou sim-
plesmente o uso de hidratantes, 
protetor solar ou qualquer outro 
produto que não seja indicado 
para aquele tipo de pele. Mas, o 
principal fator é o hormonal. O 
ovário policístico é o que mais faz 

com que as mulheres tenham acne 
na fase adulta”. 

Foi o que aconteceu com a 
estudante de Relações Internacio-
nais Bianca Lopes. Ela conta que o 
surgimento da acne foi o que fez 
ela perceber que algo poderia estar 
errado. “Eu tive uma espinha ou 
outra na adolescência, mas, de um 
modo geral, minha pele sempre foi 
limpa. Quando fiz 27 anos comecei 
a ter muitas, principalmente nas 
bochechas”.

Bianca recorda que eram infla-
mações grandes, dolorosas e que 
demoravam dias para sair. Contu-
do, ela procurou um dermatologis-
ta. “Fui ao consultório acreditando 
que ele me passaria algum creme 
para tratar, mas depois de uma 
série de perguntas sobre o histórico 
da minha pele, ele indicou que eu 
fosse a um ginecologista”.

Após algumas semanas, ela 
recebeu o diagnóstico de Síndrome 
do Ovário Policístico - distúrbio en-
dócrino que provoca alteração dos 
níveis hormonais, levando à forma-
ção de cistos nos ovários. “Comecei 
a fazer uso de um anticoncepcional 
específico que me ajudou com o 
problema e consequentemente 
aliviou a acne”.

Teresa diz que é comum os 
dermatologistas encaminharem os 
pacientes para outros especialistas, 
uma vez que a causa da acne pre-
cisa ser tratada, como foi o caso 
de Bianca. “Eu já indiquei pessoas 
que foram ao meu consultório para 

endocrinologista porque parecia 
algo hormonal. No entanto, é 
importante frisar que a acne não 
é normal, é sempre preciso pro-
curar um dermatologista para o 
tratamento”.

Ela também alerta para alguns 
hábitos. “Quando a pessoa usa 
algum produto e a pele responde 
com a acne, devemos, imedia-
tamente, suspender o uso. E o 
indicado é fazer a limpeza correta, 
às vezes um tônico que limpe e di-

É importante
frisar que a acne
não é normal, é
sempre preciso

procurar um
dermatologista

para o tratamento

Alimentação infantil nas férias

A flexibilização de ho-
rários proporcionada 
pela chegada das fé-

rias de verão pode, muitas 
vezes, fazer com que tanto 
adultos quanto crianças se 
percam quanto a hora correta 
de dormir e se alimentar. Esse 
período, que para muitas pes-
soas pode significar momen-
tos de descanso, brincadeiras 
e descontração, também dá 
margem a quebra de hábitos 
alimentares saudáveis. 

O motivo dessa alteração 
se deve ao fato de que ao 
acordar mais tarde, - algo 
que é comum neste período 
-, as pessoas acabam adiando 
o horário das refeições ou 
mesmo não fazendo algumas 
delas. Apesar de oferecer 
pequenas consequências a 
adultos, tais mudanças são 
prejudiciais a crianças, já que 
podem afetar o metabolismo 
infantil. 

Ainda que seja o período 
de férias é necessário que os 
pais garantam que seus filhos 
realizem as principais refeições 
do dia e, preferencialmente, 
nas faixas de horários habi-
tuais. Mesmo que a criança 
acorde mais tarde, os pais não 
devem adiantar o almoço e 
deixar de oferecer o café da 
manhã. 

Para não atrapalhar o 
ritmo dos pequenos nas férias, 
ainda é interessante que a 
família não deixe de se reunir 
à mesa durante as refeições, 
pois, esse comportamento 
evita distrações como com-
putadores, tablets, celulares 
e televisores que desviam a 
atenção do ato de comer. 

Ao comerem junto dos 
pais e receberem dos mes-
mos exemplos de uma boa 

alimentação, as crianças po-
dem aprender desde cedo a 
manter uma nutrição regular 
e balanceada, fazendo com 
que se tornem adultos mais 
saudáveis e conscientes. Esse 
aprendizado irá contribuir 
para o desenvolvimento físico 
e criação de bons hábitos de 
saúde nas crianças, e ainda 
prevenir problemas recorren-
tes nas férias, como o aumen-
to da incidência de infecções 
intestinais, diarreia, enjoos, 
vômitos e o surgimento de 
anemias e deficiências vita-
mínicas e minerais. 

Outro comportamento 
bastante recorrente nas fé-
rias, é a ingestão exagerada 
e sem controle de alimentos 
pobres em nutrientes e ricos 
em sódio, açúcares e gordu-
ras. As crianças substituem 
as refeições tradicionais do 
cotidiano por comidas rápi-
das e com altos níveis de pro-
cessamento, artificialidade e 
conservação. Tais alimentos 
são de grande perigo para 
pessoas dessa faixa-etária, 
pois, além de sobrecarrega-
rem o organismo de dopami-
na e causar a dependência, 
também podem influenciar 
negativamente no desenvolvi-
mento do sistema endócrino 
e em longo prazo provocar o 
surgimento de um quadro de 
obesidade. 

Para cuidar da alimen-
tação infantil no período de 
férias é imprescindível ter 
organização e criatividade. Ao 
oferecer alternativas de pratos 
variados e bem coloridos, 
permitindo que as crianças 
participem da preparação e 
combinações dos alimentos, 
- mas claro, sempre com a 
aplicação de limites -, os pais 

podem transformar a hora da 
refeição em algo divertido, 
interessante e prazeroso. 

Algumas dicas importan-
tes de alimentação é a in-
gestão de cereais, alimentos 
integrais, frutas, verduras e 
legumes, pois, isso pode aju-
dar no processo de saciedade 
e fornecimento de nutrientes 
e energia para o corpo. Ainda 
é fundamental dar preferência 
ao consumo de preparações 
e lanches caseiros. Para que 
as crianças desenvolvam o 
gosto por todas as classes 
de alimentos, é preciso que 
os pais sempre introduzam 
novos sabores aos pratos dos 
pequenos. Esse tipo de atitude 
vai contribuir diretamente 
para a introdução de verduras 
e legumes na alimentação. 

O consumo de água é 
essencial em todas as épocas 
do ano, mas no verão com 
as altas temperaturas, essa 
necessidade se torna ainda 
maior, sendo recomendado 
o consumo mínimo de 1,5 a 
2 litros por dia. A hidratação 
do corpo também pode ser 
mantida com a água de coco e 
sucos naturais, mas sem o uso 
exagerado do açúcar. 

É indicado que nesta épo-
ca, os pais limitem o aces-
so e controlem o consumo 
de doces e salgadinhos, os 
oferecendo às crianças em 
pequenas porções. No en-
tanto, algumas substituições 
saudáveis podem ser feitas. 
Doces gelados à base de fruta, 
biscoitos integrais, sanduíches 
naturais, geleias naturais, 
picolés de frutas, oleaginosas 
e frutas secas, podem ser 
ótimas opções para refrescar 
e servir como suporte entre as 
refeições clássicas.

minua a oleosidade. Alguns proce-
dimentos, como peelings também 
podem ajudar, pois a acne não tem 
cura, mas controle”.

Algumas atitudes podem evi-
tar o problema quando ele não 
tem uma causa específica. “Fazer 
limpeza, utilizar a maquiagem 
indicada para seu tipo de pele e 
removê-la sempre antes de dormir, 
além de um protetor solar eficiente 
e uma alimentação saudável são 
cuidados essenciais”.

comum na adolescência, após os 25 anos, espinhas, cravos e cistos requerem mais atenção
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casos de afogamento sobem 30%
no verão e preocupam Bombeiros

O calor intenso desta época do ano 
faz várias pessoas procurarem por clubes, 
piscinas, lagoas, cachoeiras e rios. No en-
tanto, não são todas que tomam as devidas 
precauções para evitar afogamentos. Por 
esta razão, os casos nesse período chegam 
a aumentar cerca de 30% se comparado 
a outros meses do ano. Em 2018, foram 
atendidas mais de 600 ocorrências envol-
vendo acidentes desse tipo, segundo dados 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG).

A quantidade de vítimas fatais também 
chama a atenção. Do dia 1º até 13 de janei-
ro de 2019, 23 pessoas morreram por afo-
gamento no Estado. Desse total, 21 são do 
sexo masculino. E para evitar que o período 
de lazer e descanso seja interrompido por 
uma tragédia, algumas dicas de segurança 
são extremamente importantes.

ocorrências em minas gerais em 2018

Janeiro 78

fevereiro 87

março 59

abril 72

maio 44

Junho 20

Julho 17

agosto 35

setembro 38

outubro 64

novembro 31

dezembro 74

De acordo com o tenente do Corpo 
de Bombeiros Pedro Aihara, a atenção 
redobrada nunca é demais. “A utilização 
segura de qualquer diversão aquática 
não deve ser feita após a ingestão de 
bebida alcoólica, entorpecente ou dro-
ga. Antes de entrar na água, sempre 
identifique os locais onde possuam 
salva-vidas e permaneça próximo à 
margem. Caso a pessoa não saiba nadar 
é importante utilizar os equipamentos 
de segurança como colete ou boia”, 
reforça.

As brincadeiras de mau gosto como 
caldos, trotes e saltos também devem 
ser evitadas. “Além disso, nunca nade 
sozinho, pois caso aconteça alguma 
coisa com você, a outra pessoa pode 
prestar o primeiro auxílio e buscar por 
ajuda. Também não entre em águas 
poluídas ou em locais onde existem pla-
cas de perigo. Em Minas Gerais temos 
um grande número de ocorrências por 
causa de pessoas que saltam em áreas 
que não conhecem”.

A atenção dos pais também deve 
ser reforçada. “Eles nunca devem dei-
xar as crianças sozinhas, pois em um 
momento de distração pode ocorrer o 
afogamento. A dica é fazer um sistema 
de revezamento entre os responsáveis 
e cada hora um fica de olho”.

Ele salienta que os casos de afoga-
mento podem acontecer até mesmo 
com quem sabe nadar. “Muitas pessoas 
que têm conhecimento correm risco, 
pois menosprezam a força da água 
ou tem excesso de confiança. A dica é 
observar os cuidados de segurança e 
saber se a profundidade do local e a 
distância são compatíveis com o condi-
cionamento físico”.

Ao ver uma pessoa se afogando, o 
instinto da maioria é tentar ajudar. Porém, 
o tenente orienta a não entrar na água 
para salvá-la. “Na situação de desespero, 

a vítima pode se debater e segurar quem 
está querendo resgatar, levando os dois a 
se afogarem. O ideal é que a gente jogue 
flutuadores como tampa de isopor, pedaço 

de madeira ou corda. Em caso de emer-
gência, ligue no 193 para que o Corpo de 
Bombeiros seja deslocado o mais rápido 
possível para o atendimento”, afirma.

Uma situação de muita tensão aconte-
ceu com o estudante Alexsandro dos Santos. 
Ele e mais dois amigos foram aproveitar 
uma tarde na cachoeira e quase que a diver-
são termina em tragédia. O caso aconteceu 
em 2016 e nunca mais saiu da memória do 
rapaz. “Era por volta de 15h30 quando deci-

di entrar na água. Pouco tempo depois, as 
minhas pernas começaram a formigar e eu 
não tive forças para voltar para a margem. 
Estava numa parte mais funda, tentava 
nadar, mas não conseguia manter a cabeça 
fora da água e estava me afogando. Gritei 
por socorro e meus dois amigos e mais um 

outro homem que estava no local pularam 
para tentar me resgatar. Com muito custo, 
conseguiram me colocar deitado em uma 
pedra e fiquei ali tentando me recuperar. Fo-
ram os minutos mais tensos da minha vida. 
Nunca mais brinco com água. Eu realmente 
pensei que fosse morrer”, relembra.
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mais de 600 ocorrências
foram atendidas em 2018

leis
Em Belo Horizonte existem duas normas criadas para prevenir acidentes com afogamento. A Lei nº 10.920 de 2016 obriga 
os clubes sociais e esportivos, condomínios, hotéis, academias e similares, onde haja piscinas de uso coletivo, a colocarem 
dispositivo que interrompa o processo de sucção da piscina.

Já a Lei nº 11.110 de 2018 determina que os clubes desportivos e de campo que possuam piscina em suas dependências, 
mantenham um guarda-vidas para cada 1.250m² de espelho d`água, independentemente do tamanho das piscinas. 
Também devem manter equipamentos para salvamento em suas dependências.

tensão real
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O Roupa Nova, grupo que é ícone da 
música brasileira, com quase quatro 
décadas de trajetória, retorna a Minas 
Gerais para dois grandes shows. No 

dia 1º de fevereiro, sexta-feira, a partir das 22h, 
a banda agitará a noite da 031 Music (Av. Elías 
Antônio Issa, 115 - Letícia, Belo Horizonte/MG). 

Após o show na capital mineira, o grupo segue 
para Barbacena, onde se apresentará na festa De 
Volta Para o Futuro, na casa de shows Villa Gorini 
(Rodovia BR 040, KM 701, Barbacena/MG), que 
será realizada no dia 2 de fevereiro, sábado, a 
partir das 18h, com a abertura do cantor Márcio 
Du Valle.

Mantendo até hoje sua formação original – Cle-
berson, Feghali, Kiko Nando, Paulinho e Serginho, o 
Roupa Nova é um sucesso que atravessa gerações 
e ainda mantém seus refrãos como verdadeiros 
hinos. Tantos recordes e números fazem com que 
a história de Roupa Nova se confunda com a vida 
de uma legião de fãs.

São mais de 39 anos de estrada, 37 álbuns 
lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas. 
A banda esteve na trilha sonora de 34 novelas, além 
de criar o tema da Vitória (Ayrton Senna), Rock in 
Rio, Xou da Xuxa e Vídeo Show.

Os ingressos estão à venda nas lojas da Central dos 
Eventos ou pelo site www.centraldoseventos.com.br.

Com a volta às aulas, em 
fevereiro, o Memorial do 
Legislativo Mineiro vai ofe-
recer à população esco-

lar dois diferentes roteiros de visita: 
um, mais específico, limitado às 
dependências do memorial, com 
apresentação de vídeos e expli-
cações mais detalhadas sobre a 
história do Parlamento estadual; e 
outro, mais amplo, conectado com 
os demais espaços culturais e de 
memória da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG).

Outra novidade, já em funcio-
namento, é a sua primeira exposi-
ção temporária, com informações 
sobre os 77 deputados eleitos para 
a 19ª legislatura, que terá início no 
próximo dia 1º de fevereiro. A mos-
tra deverá se estender por cerca de 
9 meses. Interatividade e acessi-
bilidade são outros destaques do 
memorial em sua nova fase.

Localizado no térreo do Edifício 
Tiradentes, à Rua Rodrigues Caldas, 
79, em frente ao Palácio da Inconfi-
dência, o memorial, requalificado, 
reabriu suas portas no dia 5 de 
dezembro de 2018.

Desde então, já recebeu mais 
de 300 visitantes, apesar de o 
período ser marcado pelo recesso 
parlamentar, festas de fim de 
ano e férias escolares. A partir de 
fevereiro, com o fim do recesso e 
o reinício das aulas, a expectativa 
é de que a procura aumente. Por 
isso, a coordenação já se prepara 
para acolher os visitantes com 
algumas novidades.

Como parte do segundo ro-
teiro proposto, além da visita ao 
memorial, figura também um 
passeio guiado ao Palácio da In-
confidência, às obras de arte que 
o compõem, como o painel da 
artista plástica Yara Tupinambá, na 
Galeria de Arte, e aos monumen-
tos no entorno do prédio, como a 
estátua de Tiradentes e as estátuas 
dos deputados Ulysses Guimarães, 
Tancredo Neves e Teotônio Vilela.

 Em maio, entre os dias 13 e 19, 
o memorial vai integrar também 
a Semana Nacional de Museus, 
promovida pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (Ibram). Este ano, o 
tema será “Museus como núcleos 
culturais: o futuro das tradições”.

todos os tempos 

O novo espaço oferece ao cida-
dão um passeio histórico sobre o 
Parlamento mineiro, da Assembleia 
Provincial aos dias atuais. Antes cha-
mado de Memorial da Assembleia 
de Minas, o espaço foi renomeado 
para abranger todos os períodos 
da história do Parlamento. Isso 
porque apenas em 1935 a institui-
ção passou a ser designada como 
Assembleia Legislativa do Estado. 
Durante o Império, era chamada de 
Assembleia Legislativa Provincial e, 
no primeiro período da República, 
foi um órgão bicameral composto 
pela Câmara dos Deputados e pelo 
Senado Estadual.

Passado, presente e futuro 
fundem-se no Memorial do Le-
gislativo Mineiro. De um lado, o 
espaço é um centro de referência 
sobre a história da Assembleia, da 
produção legislativa e de aconteci-
mentos marcantes do cenário polí-
tico mineiro. Do outro, promove a 
construção de conhecimento crítico 
e a reflexão das novas gerações so-
bre política, democracia, cidadania 
e participação popular.

A secretária de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Ana Valenti-
ni, esteve no dia 22, reunida 
com a diretoria, gerentes e 
coordenadores da Emater-
-MG, na sede da empresa, 
em Belo Horizonte. O encon-
tro abordou a atuação da 
empresa junto à agricultura 
familiar e das demandas dos 
produtores rurais mineiros.

Ana Valentini assumiu a 
secretaria em janeiro deste 
ano. Na visita à Emater-
-MG, ela conheceu mais de 
perto as ações da empresa 
para fortalecer a agricultura 
familiar de Minas Gerias. A 
secretária destacou o tra-
balho da instituição, que é 
referência no país no serviço 

de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Ater).

“Se a nossa preocupação 
é levar inovação e tecnolo-
gias aos pequenos produ-
tores, isso não vai ser feito 
de outra forma senão por 
meio da assistência técnica. 
Felizmente, nós temos muito 
orgulho da Emater-MG, que 
já tem 70 anos. A empresa 
é uma referência no Brasil. 
Qualquer programa que a 
gente pensar em fazer para 
melhorar a vida do produtor 
rural passa pela Emater-MG”, 
disse a secretária.

Ana também falou sobre 
os desafios dos pequenos, 
médios e grandes e produto-
res. “O produtor rural tem de-
mandas diferentes. O grande e 

o médio têm muita demanda 
na área de logística, infraes-
trutura e, principalmente, na 
área de segurança jurídica”, 
comentou a secretária, entre 
outros pontos.

Com relação aos agricul-
tores familiares, ela ressalta 
que é necessário ajudá-los 
a ter rentabilidade com sus-
tentabilidade. “Nós vamos 
buscar tudo o que for pos-
sível para ajudar o pequeno 
produtor em termos de ino-
vação e novas tecnologias 
para que ele aumente sua 
rentabilidade. Isso, sempre 
buscando a sustentabilida-
de. A primeira preocupação 
do produtor rural tem de ser 
a sustentabilidade rural”, 
concluiu.

Belo Horizonte e Barbacena
recebem a banda roupa nova

memorial do legislativo 
mineiro entra em nova fase

Secretaria de Agricultura prioriza
inovação para produtores de Minas
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https://www.almg.gov.br/a_assembleia/memoria/memorial/
https://www.almg.gov.br/a_assembleia/memoria/memorial/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
http://www.agricultura.mg.gov.br/
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contribuição sindical
é facultativa, porém 

garante sindicato dos
condomínios atuante

Condomínios de toda Minas Gerais têm 
até o dia 31 de janeiro para ficar em dia com 
a contribuição sindical.

A Reforma Trabalhista, em vigor desde 
novembro de 2017, retirou a obrigatoriedade 
do pagamento. No entanto, é importante que 
todos contribuam para a existência da entida-
de, que atua na representação dos interesses 
de todos os condomínios. Com os recursos 
arrecadados, o Sindicon MG realiza diversas 
atividades, como:

“O Sindicon MG fará, em 2019, 30 anos. 
Nosso objetivo sempre foi oferecer os melho-
res serviços para os condomínios. Todas as 
atividades que realizamos são o retorno do 
investimento e da confiança dos condomínios 
em nós. Por isso, a colaboração de todos é 
muito importante”, ressalta o presidente do 
Sindicato, advogado especializado em direito 
condominial, Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

As guias de pagamento da contribuição 
sindical já estão sendo enviadas para todos os 
condomínios das cidades da base territorial do 
Sindicon MG. Quem não receber, pode acessar 
diretamente o site da entidade e fazer o todo 
o processo online: www.sindiconmg.org.br. O 
valor da contribuição é de R$ 234,15.

solenidade marca inauguração
do mater dei Betim-contagem
C erca  de  mi l  pessoas 

estiveram presentes na 
solenidade de inaugura-
ção do Mater Dei Betim-

-Contagem, que aconteceu no 
dia 18 de janeiro. Representantes 
das esferas públicas e privadas 
participaram da solenidade, 
como o governador de Minas, 
Romeu Zema (Novo), o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre 
Kalil (PHS), o prefeito de Betim, 
Vittorio Medioli (PHS), o prefeito 
de Contagem, Alex de Freitas 
e o presidente do Conselho de 
Administração da MRV, Banco 
Inter, Log e da CNN Brasil, e 
representando os empresários 
do Brasil, o Sr. Rubens Menin. 
Representando a Rede Mater 
Dei de Saúde, o presidente do 
Conselho de Administração, Dr. 
José Salvador Silva, o presidente 
da Rede, Dr. Henrique Salvador, 
a presidente do Conselho de 
Família, Dra. Norma Salvador, 
além das vice-presidentes Maria 
Norma Salvador Ligório e Márcia 
Salvador Géo e do conselheiro da 
Rede, Renato Salvador.

Entre os convidados os repre-
sentantes dos poderes públicos, 
associações, entidades de clas-
se, empresas, colaboradores, 
corpo clínico e operadoras de 
planos de saúde parceiras. O 
evento simbolizou o início das 
atividades do novo Hospital da 
Rede, que começou a operar no 
dia 19, às 7h. “Há pouco mais 
de 4 anos resolvemos investir 
nesta região, com o objetivo de 
expandir as nossas operações. 
Identificamos uma grande ca-
rência de leitos hospitalares 
em uma área que abrange dois 
municípios que representam 

o segundo e o terceiro PIB de 
Minas Gerais e que se comunica 
por meio de excelente acesso a 
três outras importantes regiões 
do nosso Estado: O Oeste, o Sul 
e o Triângulo Mineiro”, disse o 
presidente da Rede Mater Dei de 
Saúde, Henrique Salvador.

A nova Unidade da Rede, se 
integra às demais unidades da 
Rede, Mater Dei Santo Agosti-
nho e Mater Dei Contorno, com 
a mesma filosofia, o jeito de 
servir e a cultura de atendimento 
diferenciado, personalizado e 
humanizado aos pacientes, seus 
familiares e toda a comunidade. 
Representa também a cultura 
Mater Dei de respeito, relacio-
namento e parceria com cola-
boradores, médicos, empresas e 
operadoras de planos de saúde. 
“Sempre acreditei que o sonho 
que se sonha só é apenas um so-
nho. Mas o sonho compartilhado 
estimula, entusiasma, energiza, 
fortalece, revigora, potencializa. 
Tem grande força catalizadora”, 
destaca o presidente do Conse-
lho de Administração e fundador 
do Hospital, José Salvador Silva.

Foram 20 meses de obra, 
com início em 11 de abril de 
2017. No total, a capacidade 
de atendimento será de 1.500 
pacientes/dia no pronto-socorro, 
13 salas cirúrgicas, incluindo obs-
tetrícia, 367 leitos de internação, 
incluindo CTI adulto, pediátrico e 
neonatal, e outros serviços. 

serviços oferecidos

O Mater Dei Betim-Contagem 
conta com estrutura moderna e 
inovadora. Serão oferecidos aten-
dimentos em diversas especialida-

des clínicas, inaugurados a partir 
da demanda e necessidade da 
população. Pronto-socorro adulto 
e pediátrico em funcionamento 
24h para atendimento de urgência 
e emergência

O Ambulatório para consul-
tas eletivas com especialistas: 
cirurgia bariátrica, cirurgia ge-
ral, cirurgia plástica, cirurgia 
torácica, cirurgia vascular, car-
diologia, cirurgia pediátrica, 
endocrinologia, endoscopia, 
ginecologista e obstetrícia, mas-
tologia, medicina intervencio-
nista da dor, nutrologia, neuro-
cirurgia, otorrinolaringologia, 
oncologia, ortopedia, pediatria, 
psiquiatria, reprodução humana 
e urologista.

referência para os mineiros!

O Mater Dei Betim-Contagem 
está inserido na mesma filosofia de 
atendimento e cuidado que a Rede 
Mater Dei propicia aos seus clientes. 
Foi concebido seguindo as mesmas 
premissas das demais unidades. “O 
novo Hospital foi construído com os 
melhores fluxos hospitalares, refor-
çando o nosso compromisso com a 
criação de novas possibilidades de 
acesso a uma região tão carente 
em leitos hospitalares de qualida-
de. Para operar essa nova unidade 
de maneira segura, com foco na 
qualidade assistencial, nos com-
prometemos com a elaboração de 
processos e com a formação de um 
corpo médico e assistencial, permi-
tindo uma perfeita integração entre 
a nova unidade e as já existentes”, 
reforça Henrique Salvador.

laboratório de análises clínicas 
Unidade de Internação 

Salas cirúrgicas e bloco obstétrico

Maternidade com estrutura completa para mãe e bebê. As 
gestantes têm a possibilidade de conhecer o espaço previa-
mente, por meio de visita agendada pelo site do Mater Dei.

Hemodinâmica • Oncologia
Central de Material Esterilizado

Laboratório de Anatomia Patológica
Heliponto • Estacionamento

Lactário (para pacientes internados)
CTI adulto, pediátrico e neonatal

Hemodiálise • Endoscopia e Colonoscopia

Medicina Diagnóstica com um parque tecnológico com-
pleto para a realização dos mais variados exames, com 

diagnósticos precisos para o melhor tratamento. Entre os 
exames oferecidos estão Ressonância Magnética, Tomo-
grafia, PET-CT, Ultrassonografia, Medicina Nuclear. Todos 
esses serviços, bem como os resultados dos exames, po-

dem ser agendados pela internet, de modo rápido e fácil.

Várias autoridades do estado
participaram do evento
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Pousadas são ótimas opções para quem
gosta de descansar em meio à natureza

Quem não gosta de aproveitar o final de 
semana para descansar, relaxar e, até 
mesmo, fazer uma pequena viagem? 
Minas Gerais tem inúmeros hotéis fa-

zendas e pousadas que possuem atrativos para 
o fim de semana. Além do serviço diferenciado e 
tranquilidade, o turista ganha um bônus: o show 
a parte que é a natureza envolta a esses lugares.

E é de fato o contato com o meio ambiente 
que faz o engenheiro civil Felipe Martins desbra-
var todo o Estado. Ele conta que há uns 5 anos 
começou a fazer pequenas viagens ao interior e 
se hospedar em pousadas e hotéis fazenda. Com 
o tempo foi tomando gosto e, hoje, já virou um 
hobbie. 

“Fui pela primeira vez com uma namorada, 
na época fazia estágio e era o que cabia no bolso. 
Lembro que comprei um cupom de descontos em 
um site e fomos para uma pousada em Bruma-
dinho. O serviço e o visual do lugar me deixaram 
apaixonado”.

Ele começou a pesquisar ambientes parecidos 
e ir sempre. “Dá para encontrar lugares bacanas 
em cidades relativamente próximas a capital mi-
neira. Com isso, não gasto tanto com gasolina e 
busco por preços justos. O máximo que eu paguei 
em um final de semana foi R$ 350 com café da 
manhã e almoço inclusos”.

Ao todo, ele já conheceu 25 lugares entre pou-
sadas e hotéis. “Ouro Preto, Mariana, São João 
del-Rei, Catas Altas, Passa Quatro, Ravena, Caeté 
e inúmeras outras cidades. Além de conhecer o 
lugar, dá para explorar um pouco Minas Gerais”.

Aproximar o turista do município é um dos 
pontos observados pelo proprietário da fazenda 
Princesa do Vale, localizada em Belo Vale, José 
Baia. “A cidade recebeu nosso empreendimento 
muito bem e nós respondemos isso trazendo os 
turistas para cá”.

Ele conta que as pessoas que se hospedam 
em sua pousada acabam procurando também 
atrativos no município. “Aqui tem o Museu do 
Escravo, que é um lugar visado para quem vem 
de fora. Temos cachoeiras e a própria cidade em 
si, por ser histórica”.

a pousada

Fundada há 5 anos, a Princesa do Vale foi 
inspirada em hotéis de charme de todo o mundo. 
O empreendimento é voltado para casais e possui 
15 chalés, sendo 5 de luxo, 5 especiais e 5 master 
– com hidromassagem.

O lugar é comandado por uma família e, 
segundo Baia, tudo foi pensado para que os 
hóspedes se sintam em casa. “A gente tenta 
ter esse contato com eles para criar um clima 
aconchegante e confortável. A decoração, o 
ambiente e a comida mineira nos auxiliam 
nisso”, acrescenta.

Segundo o gerente Rodrigo Baia, de fato 
a decoração e comida é um atrativo. “A deco-
ração e paisagismo foi feita por profissionais 
e com muitos detalhes que agregam a quem 
se hospeda. A pousada foi criada por pessoas 
experientes e viajadas que usaram toda essa 
experiência para criar o espaço. O cardápio 
é la carte e variado, mas mantendo sempre o 
toque caseiro”.

Outros serviços também são prestados na 
pousada fazendo com que o lugar se torne 
uma verdadeira experiência para o hóspede. 
“Temos piscina aquecida, sauna, hidromas-
sagem, SPA, adega com mais de 150 rótulos, 
cozinha gourmet, sala de jogos, sala de cartas, 
dois restaurantes, playground e toda a beleza 
natural da região”.

Conheça a
Princesa do Vale

por meio do site:
www.pousadaprincesadovale.com.br

da redação
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• Negociações
coletivas de trabalho

com o sindicato
profissional
• Convênios
• Cursos de

aperfeiçoamento
de síndicos

• Consultoria jurídica
• Dia do Síndico

http://www.sindiconmg.org.br
http://www.pousadaprincesadovale.com.br


C I D A D E S 11EDIÇÃO DO BRASIL
26 de janeiro a 2 de fevereiro 2019

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

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

Vôlei feminino de minas. Confirmando 
o favoritismo, Dentil-Praia Clube e Minas 
Tênis se garantiram nas semifinais da Copa 
Brasil de Vôlei Feminino. Jogando em seus 
domínios, a dupla mineira foi superior e 
venceu o Curitiba Vôlei-PR e Fluminense-RJ.

fraude fiscal. O atacante português 
Cristiano Ronaldo, 33, da Juventus-ITA, se 
declarou culpado por fraude fiscal perante o 
tribunal provincial de Madri, a admissão de 
culpa faz parte de um acordo dos advogados 
do jogador com o Ministério Público espa-
nhol. Dessa forma, ele não terá de cumprir 
a sentença de 23 meses de prisão. Como 
punição terá de pagar 18,8 milhões de euros 
(R$ 80,5 milhões) de multa. Todos os países 
da Europa, nos últimos anos, estão fazendo 
pente-fino nessas contratações milionárias. 

Dos jogadores brasileiros, que jogam na 
Europa, o único que sabemos é o jogador 
Neymar, que atua no PSG.

oscar 2019. Concorrendo a sete in-
dicações, “Pantera Negra” é o primeiro 
longa de super-herói da história a disputar 
o Oscar de melhor filme. A obra de Ryan 
Coogle foi recordista de bilheteria nos 
Estados Unidos no ano passado. A grande 
sacada desse filme, e que o faz pairar 
acima da média desse gênero, é o que o 
diretor soube incluir na trama elementos 
urgentes e que ressoam as tensões raciais 
nos EUA. O impacto do filme foi tamanho 
que membros da academia de Hollywood, 
que concede o Oscar, chegaram a cogitar 
a criação de uma categoria de produção 
pop para completar o sucesso.

c a n a l   a B e r t o

Acidentes do trABAlHo custAm r$ 26 Bi 

noVo Presidente dA suPerGAsBrAs

elas criaram coragem

A Associação Brasileira de 
Vítimas de Acidentes de Traba-
lho (Abvat), com sede em Belo 
Horizonte, alerta para o alto 
número de acidentes do traba-
lho que causam mais de 2 mil 
mortes por ano, no Brasil. Esses 
acidentes custam aproximada-
mente R$ 26,2 bilhões ao país, 
anualmente, com gastos desde 
o pronto-atendimento até o 

impacto familiar, de acordo com 
Ministério Público do Trabalho.

 Segundo informações do 
INSS/Previdência Social, con-
tidas no Anuário Estatístico 
de Acidente de Trabalho de 
2017, Minas Gerais teve um 
total de 56.125 acidentes de 
trabalho em 2017. Segundo o 
mesmo anuário, a cada 1.000 
acidentes que ocorrem em 

Minas, há cerca de 5 mortes de 
trabalhadores. Em BH, foram 
contabilizados mais de 9.300 
mil acidentes do trabalho em 
2017, sendo que a construção 
de edifícios lidera o ranking 
com mais afastamento, 548, 
seguindo da administração 
pública em geral com 546 e 
transporte rodoviário de carga 
com 460 afastamentos. 

A Supergasbras, empresa 
do Grupo SHV Energy – líder 
mundial em distribuição de Gás 
LP, anuncia o brasileiro Julio 

Cardoso como novo presidente. 
O executivo assume a posi-
ção em substituição a Massih 
Niazi – nomeado presidente 

da Divisão de Suprimentos e 
Riscos do Grupo SHV Energy. 
Massih retornará para Paris 
após quase 3 anos no Brasil.

As mulheres brasileiras 
a cada dia denunciam mais 
v i o l ê n c i a s.  A s  a g re ssõ e s 

acontecem de todos os la-
dos e com frequência, seja 
na rua, trabalho ou em casa. 

Normalmente, trata-se de 
homes covardes, que se jul-
gam donos delas.

Um grande acervo textual e au-
diovisual de meados do século XX, 
relacionados ao Processo Legislativo, à 
Administração e às Finanças da Câmara 
de BH, pode ser encontrado no Arquivo 
Público da Cidade, no bairro Floresta. No 
espaço, administrado pela prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de Cultura, 
há mais de 27 mil arquivos textuais 
(registros em papéis e microfilmes), do 
período de 1947 a 2016, cerca de 10.700 
documentos audiovisuais (fitas VHS, K7 
e de rolo e arquivos digitais), de 1970 a 
2015, e mais de 472 mil fotografias em 
negativo e positivadas.

Maria Cruz Ferraz, historiadora que 
atua no Arquivo, informa que a guarda 
do acervo é realizada conforme o tipo 
documental, permitindo uma preser-
vação adequada. “O acervo textual, por 
exemplo, é acondicionado em folders, 
pastas e caixas, conforme as dimensões 
do documento. O acervo audiovisual é 
acondicionado na área de guarda cli-
matizada. Os documentos nato-digitais, 
por outro lado, ficam salvos nos compu-
tadores e HDs e passam por processo de 
renomeação dos arquivos e organização 
digital. Todos os documentos em suporte 
físico ganham códigos de arranjo, são 
descritos e guardados de forma organi-
zada nas estantes deslizantes”, explica.

O primeiro convênio firmado entre 
as duas instituições, Câmara de BH e 
Arquivo de Belo Horizonte, para sistema-
tização dos documentos considerados de 
valor histórico, com fins de preservação e 
acesso, foi estabelecido em 2005. Desde 
então, outros convênios foram realizados, 
ampliando consideravelmente o acervo 
do Legislativo. Atualmente, podem ser 
encontrados projetos de lei, atas de 
reuniões, requerimentos das comissões, 
proposições relacionadas à Lei Orgânica, 
áudios de reuniões legislativas e outros 
documentos produzidos pela Casa.

Segundo Maria, de um modo geral, 
os documentos da Câmara de BH de 
guarda permanente que chegaram por 
último, fitas VHS e fitas K7, e parte dos 
documentos do processo Legislativo de 
2013 a 2016 estão sendo preparados para 
o acondicionamento. Também está em 
andamento a descrição do acervo audio-
visual. “Os áudios das reuniões legislativas 
e as fotografias, por se tratar de acervo 
extenso e complexo, ainda estão sendo 
descritos para melhorar o acesso”, afirma.

Para a historiadora, o que há de 
mais interessante no acervo da Câmara 
é a multiplicidade de fontes de pesquisa 
e a possibilidade de conhecer o que 
estava sendo debatido sobre a cidade 
em cada época. “Se pegarmos, por 

exemplo, a documentação produzida 
pelas comissões e analisarmos as atas de 
reuniões, os requerimentos solicitando as 
audiências públicas, as fotografias dos 
eventos promovidos por elas e os áudios 
gravados, vamos conhecer diversas 
discussões sobre o passado e o presente 
que envolvem a população e a cidade”.

arquivamento
Quando um documento do Legisla-

tivo chega ao Arquivo Público da Cidade, 
é feita uma descrição prévia do acervo e, 
depois de organizado, é definido como 
será arranjado. Em seguida, ele é codi-
ficado e, caso seja necessário, passa por 
restauros e reparos. Em seguida, o acervo 
é acondicionado em caixas adequadas. 
“No caso da documentação textual, é 
possível já realizar a digitalização antes 
dos documentos irem para a área de 
guarda. Por fim, guardamos tudo com 
endereços específicos e em local apro-
priado para o tipo documental. Dessa 
forma, a maior dificuldade do processo 
de armazenamento está em garantir 
que todas as etapas sejam cumpridas 
de forma correta para evitar problemas 
que prejudiquem a preservação do do-
cumento e dificultem o acesso”, contou 
a historiadora.

aniversário de coronel fabriciano 
reúne moradores na Praça da Bíblia

A programação do 
aniversário de 70 anos de 
Coronel Fabriciano e do 
padroeiro da cidade, São 
Sebastião, atraiu um gran-
de público. O ponto alto 
foi no dia 19, na Praça da 
Bíblia, no Melo Viana – 
considerado o berço do 
município. O evento contou 
com atividades cívicas, pra-
ça de alimentação, espaço 
kids, prestação de serviços 
e orientação, homenagens 
e a tradicional distribuição 
do bolo para a população.

“Deus me deu o privilégio 
de administrar a nossa cidade 
numa data tão importante. 
Com criatividade e parceria, 
fizemos uma festa bonita e 
singela”, afirma o prefeito de 
Fabriciano, Dr. Marcos Vinicius 
(PSDB), que reitera o momen-
to difícil vivido: mais de R$ 53 
milhões a receber do Estado. 
“Em 2018 conseguimos avan-
çar em diversas áreas e vamos 
fazer isso também em 2019, 
com a entrega de obras que já 
estão andamento, dentre elas 
as mil unidades habitacionais, 
UPA, Centro Administrativo 
e o novo Paço Municipal”, 
concluiu.

A festa promovida pela 
prefeitura também prezou 
pela valorização da cultura 
e talentos locais. A Banda 
Auê, que vem ganhando 
espaço no cenário musical 
do Estado, e as pequenas 
estrelas Leslie e Laurie en-
cantaram o público. Houve 
espaço para a apresentação 
dos Grupos de Marujos e 
Batuque, que fazem parte 
das tradições culturais e 
religiosas do Cocais e expo-
sição de carros e bicicletas 
antigas.

 

Homenagens
Um dos momentos mais 

aguardados da festa foi o 
“parabéns” para Coronel 
Fabriciano, executado pela 
Corporação Musical Nossa 
Senhora Auxiliadora, primei-
ro grupo musical organizado 
no Vale do Aço, fundado em 
1944. 

O corte simbólico do 
bolo foi feito pelo prefeito 
acompanhado dos depu-
tados federais, Alê Silva e 
Enéias Reis (PSL) e Domingos 
Sávio (PSDB), secretários e os 
vereadores Cristiano do Cais 

(PV) e Sargento Fancisquini 
(PSDB). Após os parabéns, 
houve a distribuição dos qua-
se 500 quilos de bolo, num 
total de 5 mil fatias.

A solenidade contou ain-
da o lançamento de um selo 
personalizado e um carimbo 
comemorativos dos Correios, 
exclusivamente, para os 70 
anos. A “cidade mãe” do Vale 
do Aço também foi presente-
ada com música composta 
pelo pioneiro, Clodomiro de 
Jesus - Sr. Miro. Já o hino 
nacional, foi conduzido pela 
Banda Marcial, formada em 
2017, em parceria com a 
Casa de Artes e Inclusão 
Social – CAIS.

Padroeiro 
Na missa do dia 20, 

houve procissão pelas ruas 
centrais saída da antiga 
matriz até a co-catedral 
de São Sebastião. Durante 
a solenidade, a prefeitura 
homenageou seis padres 
que estão deixando a ci-
dade: José Cláudio Teixei-
ra, José Antero Macedo, 
José Carlos Campos, Jonas 
Pacheco, Bruno Coelho 
e Paulo Roberto Morais 
receberam um certificado 
de agradecimento assina-
do pelo prefeito e entregue 
pelo secretário Homero 
Quinete.

Após os parabéns, houve distribuição dos quase 500 quilos de bolo
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Foco, força e luta: esportistas transexuais
resistem por um ambiente mais inclusivo

A gente é engolida, não aceita”. A frase dita por 
Amanda Rodrigues, 36, transexual, resume a 
vida de quem tem que lutar por trabalho, 
políticas de saúde, contra a violência e, 

inclusive, pelo reconhecimento da própria existência. 
No esporte não é diferente, a recepcionista e caixa 
de um café em BH, joga vôlei desde os 10 anos, 
mas só começou a levá-lo a sério aos 16 anos. “Se 
pudesse viver de vôlei, viveria. Tenho prazer em 
acordar cedo para praticar. Quando era novinha 
ia para Ribeirão das Neves a pé para jogar num 
projeto social porque não tinha dinheiro nem 
para passagem”. 

Treinando há 20 anos, Amanda já passou 
por times de várzea e de projetos sociais com 
os quais participou de diversos campeonatos 
desde os 15 anos. A mesma idade com que 
ela iniciou seu processo de transição de 
gênero (quando a pessoa não se identifica 
com o sexo de nascimento). “Muitas portas 
se fecharam. Você está tentando ser quem 
você é e descobrindo um corpo que não é 
seu, mas muitas pessoas não me queriam em 
um time porque não entendiam o que era ser 
trans”, lembra.

Na experiência dela, 30 anos atrás a situação 
era pior. “Como eram anos 90, não havia tanta 
informação. Minha família só me entendeu depois 
que passei por uma transfobia no colégio por parte de 
diretores. Hoje, eles são essenciais. Meu alicerce”.

A instrutora e jogadora profissional de poker Nicole Rose, 
33, não teve o mesmo apoio. “Aos 5 anos já jogava futebol, 
com 7 entrei no time do meu bairro”. Quem lhe apresentou a bola 
foi o pai, mas talvez nem ele soubesse que o relacionamento duraria 
tanto. “Desenvolvi um amor pelo futebol”, simplifica. Ela chegou ao 
nível profissional. 

Aos 17, tentou iniciar a hormonização. “Tomava um pouco e para-
va. Sempre que meu peito começava a crescer, parava porque ainda 
jogava em times masculinos”. A aptidão para o esporte foi além do 
amadorismo. “Cheguei a jogar uma Copa Itatiaia. Joguei num time 
de categoria de base e depois disso me profissionalizei por um clube 
de Santa Luzia e disputei o Campeonato Mineiro”.

Com 3 meses de contrato, Nicole rompeu o ligamento do joelho. 
Para ela, o momento foi um sinal de uma outra ruptura que havia 
sido adiada tempo demais. “Não quis voltar porque não estava 
aguentando. Precisava me assumir. Sei que poderia ter seguido por 
mais um tempo e sei que seria infeliz porque teria que manter um 
corpo masculino e conviver com um meio extremamente homofóbico 
e machista”. 

Aos 22, começou uma dieta hormonal definitiva. “Foi um momento 
solitário. Era só eu, não tive suporte de família e meus amigos desapare-

ceram”. Após o processo de transição, o amor pelo futebol continuou, 
mas por falta de lugar para jogar, Nicole começou a praticar tênis. 

“Fiquei 7 anos sem chutar uma bola”, comenta. Demorou, mas 
o encontro entre Nicole e a bola voltou a acontecer. Dessa 

vez, em um campo que não lembra em nada o ambiente 
opressor de antes. “Hoje, no time do Bharbixas, nunca 

sofri preconceito. Sempre fui bem aceita e respeitada”. 

saúde na transição

Segundo o educador físico e nutricionista 
Flávio Holman, que também é trans, o principal 
benefício da prática de esporte durante a tran-
sição é a saúde mental. “Em todos os casos, 
modificações geram estresse. O corpo está 
mudando e a cabeça precisa aceitar os efeitos, 
como inchaço e nascimento de pelos. Além 
disso, também ajuda na autoestima”. 

é direito

Gustavo Souza, advogado e presidente do 
Instituto Mineiro de Gestão, Marketing e Direito 

Desportivo (IMDD), órgão que promoveu, em 
parceria com o América Mineiro, a primeira mesa 

de debate sobre ‘Transexualidade no Esporte’, 
esclarece que no Brasil, a Lei Pelé rege os princípios 

gerais do esporte. “Os artigos 1º e 2º da lei garantem 
a autonomia das entidades esportivas. As federações 

e confederações são independentes para estabelecer a 
organização de sua modalidade, inclusive, da inserção de 

transexuais”. 
Segundo o advogado, caso um transexual pretenda ingressar 

em uma prática esportiva de um time profissional, o primeiro passo é 
procurar a federação ou confederação para que conheça as normativas 

de inserção e o nível mínimo de testosterona que o atleta pode ter no 
organismo.  

Devido a novidade da questão, não há um consenso sobre vantagens 
ou não dos atletas transexuais sobre os cisgêneros.

dia da Visibilidade trans
Para evidenciar as particularidades dessa popu-

lação, o dia 29 de janeiro foi consagrado como o 
Dia da Visibilidade Trans – população que engloba 
travestis, bem como homens e mulheres trans. A 
data marca uma das primeiras iniciativas públicas 
contra a transfobia, a campanha Travesti e Respeito: 
já está na hora dos dois serem vistos juntos, lançada 
em 2004 pelo Ministério da Saúde.

3ª edição da Corrida do América
já está com as inscrições abertas

Já estão abertas as inscri-
ções para a terceira edição 
da Corrida do América. O 
evento, que foi um sucesso 

em 2017 e 2018, ocorrerá no dia 31 
de março de 2019, um domingo, 
a partir das 6h. Os sócios Onda 
Verde terão desconto no valor da 
inscrição.

O evento contará com quatro 
modalidades diferentes: Corrida 
(5km, 10km e 15km), Caminhada 
(2km), Duathlon (simples e reveza-
mento), além da corrida Kids (para 
nascidos entre 2007 e 2015).  O 
local de largada e chegada será 
em frente ao Boulevard Shopping, 
onde está a Sede Administrativa do 
Coelho, na Avenida dos Andradas.

Todos os corredores irão re-
ceber um kit exclusivo e uma 
medalha de participação na Cor-
rida do América. No entanto, os 
três primeiros colocados no geral 
masculino e feminino na Corrida 
(5km, 10km e 15km) e no Duathlon 
simples ganharão um troféu ou 
medalha especial. No Duathlon 
revezamento, as equipes campeãs 
terão direito a dois troféus.

Valores

As inscrições ainda estão no 
primeiro lote, que irá até o dia 28 
de janeiro. O valor para a Corrida 
(5km, 10km, 15km e Kids) e a Cami-
nhada (2km) é de R$ 55. Os sócios 
Onda Verde terão desconto no 
valor da inscrição. Portanto, para 
os sócios-torcedores, a inscrição 
será de R$ 45.

Já o Duathlon simples custará 
R$ 110 (Sócios Onda Verde R$ 100). 
O Duathlon revezamento terá o 
valor de R$ 170 (Sócios Onda Ver-
de R$ 160).

O segundo lote será de 29 de ja-
neiro a 18 de fevereiro, com valores 
reajustados. O terceiro lote será do 
dia 19 de fevereiro até 30 de março 
(ou enquanto houver vagas).

Horários
duathlon:

A partir das 6h da manhã, a 
arena e a Área de Transição, que 
irá fechar às 6h45. A prova terá 
início às 7h e a premiação terá 
início às 10h30. O evento termina 
às 11h.

Corrida (5km, 10km, 15km e 
Kids) e Caminhada (2km): A arena 
será aberta às 6h da manhã. Os 
alongamentos terão início ás 8h20 
e, logo em seguida, às 8h30, a 
Corrida e a Caminhada se iniciam. 
A premiação está marcada para 
as 10h30. O evento se encerrará 
às 11h. A Corrida Kids terá início às 
10h e acabará às 11h.

evento contará com quatro
modalidades e trechos diferentes
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espaço temático inédito para
homenagear os times mineiros

Lounge foi instalado na sala de embarque doméstico Aeroporto Internacional de Belo Horizonte

Às vésperas do início do Cam-
peonato Mineiro de Futebol, que 
começou no dia 19, os passageiros 
foram surpreendidos com a inau-
guração, no dia 18 de janeiro, de 
um espaço temático inédito em 
aeroportos do Brasil, dedicado aos 
times de futebol na sala de em-
barque doméstico do Aeroporto 
Internacional de Belo Horizonte.

A força e a paixão do futebol 
está saindo dos campos e partindo 
para o marketing das equipes, com 
o fortalecimentos de suas marcas 
e dos patrocinadores. O futebol 
movimenta por anos bilhões de 
reais em receitas, além de geração 
de milhares de empregos. Sendo 
bem organizado o time de futebol 
tem sua marca a cada dia mais 
valorizada e os recursos entram 
em suas contas bancárias.

O Lounge dos Times é resulta-
do de uma parceria entre a conces-
sionária BH Airport e os clubes de 
futebol América, Atlético e Cruzei-
ro. O espaço tem 170 m² de área 
e conta com exposições de fotos 
históricas, réplicas das principais 
camisas, quiz com curiosidades das 
equipes e do aeroporto e exibição 
de gols que estão na memória dos 
torcedores. Os mais de 10 milhões 
de passageiros que passam pelo 
Aeroporto Internacional de Belo 
Horizonte, poderão tirar fotos e 
conhecer as histórias do Atlético, 
América e Cruzeiro

o aeroporto internacional de 
Belo Horizonte é o primeiro no 
país a criar um espaço dedicado 
aos torcedores. Além de home-
nagear os clubes, o projeto uniu 
as três torcidas em um mesmo 
ambiente. A inauguração contou 
com as presenças dos ex-jogadores 
Wellington Paulo (América), Éder 
Aleixo (Atlético Mineiro) e Raul 
Plassmann (Cruzeiro), além dos 
mascotes Coelhão, Galo Doido e 
Raposão.

dicionário popular 

Durante o evento foi lançada 
a 5ª versão do Dicionário Popu-
lar da Língua Belo-Horizontina, 
com expressões do mundo do 
futebol. Sucesso desde que foi 
criado, em dezembro de 2017, 
para homenagear os 120 anos de 

Belo Horizonte, o Dicionário Popu-
lar da Língua Belo-Horizontina é 
uma iniciativa da BH Airport para 
valorizar a identidade dos belo-
-horizontinos por uma de suas 
características mais peculiares 
e admiradas no Brasil. Iniciada 
pelas redes sociais, a campanha 
de lançamento recebeu diversas 
sugestões de novas expressões. 
A valorização da cultura belo-
-horizontina e porque não dizer, 
mineira, inspirou a elaboração 
de outras três versões. A primeira 
para o Carnaval de BH, considera-
do um dos melhores do país em 
2018, a segunda com algumas 
das expressões mais utilizadas 
pelos botequeiros de plantão foi 
desenvolvida para o Concurso 
Comida di Buteco 2018 e outra 
distribuída durante o Festival de 
Gastronomia de Tiradentes.

mascotes, Galo, coelhão e raposão
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depois de ficar 7 anos sem jogar por
falta de espaço, nicole integra o time

dos Bharbixas, de BH

Bharbixas esporte clube
O Bharbixas, time poliesportivo de Belo Horizonte, foi criado em junho 

de 2017 quando Gustavo Mendes, fundador, aderiu a ideia de formar 
um time de futebol de jogadores LGBTQ+, o que já vinha acontecendo 
no Brasil. A proposta é promover, por meio do esporte, um espaço para 
a diversão, liberdade de expressão e a diversidade.


