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BrAsil é o 5º PAÍs Que
mAis mAtA mulheres

E s t a m o s  v i v e n d o 
uma epidemia, só 
que, desta vez, não 
atinge a área da 

saúde. A questão aqui é so-
cial e tem alvo certo: as mu-
lheres. Até o dia 7 de março 
foram registrados 340 casos 
de feminicídio - mortes por 
questão de gênero - no Bra-
sil. Por ser tão recorrente, o 
termo ganha cada vez mais 
espaço nas páginas de jor-
nais e, apesar de já existir 
a Lei Maria da Penha, foi 
necessário a criação da Lei 
de Feminicídio, que tipifica 
o ato como crime hediondo, 
com penas que variam de 12 
a 30 anos de prisão. 
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Pela primeira vez na história, 
o pleito na AMM aconteceu sem 
a interferência dos membros da 
Assembleia Legislativa e do Go-
verno do Estado. A reeleição do 
atual presidente Julvan Lacerda 
(MDB) foi por unanimidade. Para 
os próximos anos, ele promete um 
mandato independente. 

Julvan afirma que eleição na amm
ocorreu sem interferência externa

A
M
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O volume de brasileiros que saíram do cadastro 
de devedores cresceu 11,5%. É o que mostra os 
dados do Indicador de Recuperação de Crédito 
apurados pela CNDL/SPC Brasil. A última vez que 
o indicador ficou no azul foi em janeiro de 2015, 
quando a alta foi de 6,2%. Para a economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawauti, as variáveis macro-
econômicas como desemprego e renda melhora-
ram. “Isso fez com que os consumidores tivessem 
folga no orçamento e pudessem pagar as dívidas 
em atraso”, afirma.

Jovens também podem 
fazer hidroginástica 

Engana-se quem pensa que a 
hidroginástica é uma atividade 
praticada apenas por idosos. Se-
gundo o educador físico Lenon 
Ribeiro, a modalidade aeróbica 
é indicada para todas as idades, 
inclusive para quem não pratica 
qualquer tipo de exercício.

O aumento excessivo de temperatura 
não faz mal apenas aos humanos, mas 
também aos cães, especialmente shih 
tzu, bulldogs e pugs, raças braquicéfalas 
(com o focinho curto), além de animais 
que praticam agility (tipo de treinamento 
para conseguir superar obstáculos).

MENOS DEVEDORES

no topo: nely aquino é a segunda
vereadora a presidir câmara de Bh gEral – Página 9

aumento de temperatura pode
causar hipertermia em animais
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caixa e carlos henrique são
cotados para assumir secretarias

Há possibilidade do governador Romeu 
Zema (Novo) atender a uma reivindicação de 
setores da Assembleia Legislativa e indicar o 
deputado emedebista Mário Henrique Caixa e 
Carlos Henrique, do PRB, para ocuparem cargos 
de secretários de Estado. Com isso, sua base na 
Casa ficaria com aproximadamente 40 parla-
mentares, número próximo do necessário para 
que o Executivo consiga aprovar seus projetos.
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E D I T O R I A L

FeminicÍdio: ePidemiA nAcionAl

V ítimas do machismo e sexismo, 
a violência sofrida por mulheres 
no Brasil não para de estampar as 

páginas dos principais veículos de comu-
nicação. Em 2017, 1.133 mulheres foram 
mortas no país. O número cresceu 8,4% 
em 2018. Um estudo feito pelo professor 

Jefferson Nascimento, que é doutor em 
Direito Internacional pela Universidade de 
São Paulo (USP), apontou que, até o dia 
7 de março, foram registrados 340 casos 
de feminicídio - assassinato por questões 
de gênero. Os índices mostraram ainda 
que desse número, 204 casos foram 
consumados e 136 tentativas, os dados 
são subnotificados já que nem todas as 
vítimas denunciam. Há registros de ocor-

rências em 94 cidades e em 21 Estados. 
Outro número que chama a atenção é 
que cerca de 55% dos episódios foram 
aos fins de semana. Estima-se que 500 
mulheres sejam agredidas a cada hora 
no país. E, de cada 10 que chegaram a 
sofreram violência física, três perdem 
a vida, segundo o Ministério da Saúde.

Mas a pergunta é: por que tantas 
mulheres têm morrido pelo simples fato 

de serem mulheres? O edição do Brasil 
conversou com a fundadora voluntá-
ria da ONG SOS Mulher e Família de 
Uberlândia e pesquisadora do Núcleo 
de Estudos de Gênero da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), Cláudia 
Guerra (foto) que apontou falhas nas 
leis de proteção à mulher e acrescentou 
que a base para o combate ao femini-
cídio é a educação.

O mundo pol í t ico existente 
até aqui foi extinto. O grave 
é que o novo ainda não foi 
construído e nem o projeto 

está pronto. Deputados e senado-
res estão na fase de observação e 
querem saber como será a relação 
com o novo governo. O sistema caiu 
de podre e por inteiro. Primeiro nas 
urnas. Antigas raposas que sugavam 
o sistema perderam. Novos eleitos 
chegaram nos governos, na Câmara e 
no Senado. Inexperientes na política, 
uma vantagem considerável para não 
alimentar o sistema. É verdade que 
o parlamentar aprende mais a cada 
mandato, mas o que eles aprendem 
é que se transformou em problema. O 
momento é de estagnação. A política 
parou.

Em política não há espaço vago. É 
como uma piscina. Quando se retira 
um balde de água logo o sistema 
se recompõe e a estabilidade volta. 
No Congresso, grupos começam a 
se organizar, sem a força imperativa 
de sempre do governo. Deputados e 
senadores tentam organizar o cha-
mado “bom senso” para empurrar 
o projeto liberal do governo. O esco-
lhido é o ministro da Fazenda, Paulo 
Guedes. Projetos e ações terão apoio 

dos deputados de diversos partidos 
que já identificaram o amadorismo 
do PSL, o partido do presidente Jair 
Bolsonaro. A guerra de egos impera 
na sigla que elegeu o presidente.

O alvo visível é a Reforma da Pre-
vidência. Mais do que acabar com o 
desequilíbrio na aposentadoria, o projeto 
se transformou num grande termômetro. 
Pode indicar a decisão ou não do gover-
no em levar a sério o controle fiscal. Vai 
definir a mensagem ao mercado de que 
o governo está forte e que tem apoio 
no Congresso. A Reforma da Previdência 
será o marco. Isto é importante já que 
em economia, a expectativa é um trunfo 
que vale investimentos.

Sem a política o que sustenta o pre-
sidente Jair Bolsonaro é o fio delicado da 
legalidade. O governo será sustentado 
pela opinião pública e esta é a grande 
novidade. O presidente, pessoalmente, 
é melhor avaliado do que o seu próprio 
governo. Nada que um bom trabalho de 
marketing não possa costurar.

 As modernas tecnologias quase que 
reestabeleceram o sistema da democra-
cia direta. Neste caso, os representantes 
como deputados, senadores e vereadores 
perdem a importância e as redes sociais é 
que tomam este lugar. O presidente fala 
direto com o cidadão e recebe retorno.

Só que grupo de celular não indica 
líder, não ocupa comissão e nem vota em 
plenário. Pelo menos quatro deputados e 
um senador já entregaram os mandatos 
a esta tecnologia. Vão votar de acordo 
com o que indica a sua rede. São depu-
tados sem ideias, sem projetos e que se 
transformaram em meros administrado-
res de grupos. Poucos deputados estão 
nesta situação, mas pode ser a semente.

A aposta do momento é até onde vai 
a decisão do governo em não nomear in-
dicados, não distribuir cargos e correr da 
formação da base de apoio no Congresso. 
Os políticos profissionais estão na esprei-
ta e tentando descobrir até quando vai 
esta situação. A indicação é de que este 
é um caminho sem volta e que a força 
do presidente Jair Bolsonaro é o apoio 
popular. Um deputado diz aqui que nem 
adianta mais apoio do governo, obras, 
emendas e verbas para os municípios. O 
prefeito apoia a reeleição do deputado, 
mas já não tem mais a força de trans-
missão dos votos. O experiente político 
alerta que enquanto o cabo eleitoral 
é aliado e trabalha por votos, os filhos 
estão pendurados no celular militando 
por candidatos que nunca pisaram na 
cidade. É a nova vida, a nova política. Na 
verdade ela sempre esteve aqui só que 
ninguém viu.

carnaval de 2020

Como se previa, o Carnaval de Belo Horizonte foi um sucesso devido ao 
planejamento de um projeto executado pela prefeitura, por meio da 
Belotur. O fato que merece registro diz respeito à quantidade de foliões 
de diversas cidades e até mesmo de outros Estados. O belo-horizontino 

não precisa buscar mais diferentes destinos para curtir a festa momesca. O nosso 
evento alcançou proporções nacionais. Sendo assim, é a hora de prestigiarmos 
a “prata da casa”.  

Uma semana antes da festa, o presidente do Sindicato de Hotéis, Restau-
rantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (Sindhorb), 
Paulo César Pedrosa, já informava à imprensa que toda a rede hoteleira havia 
esgotado os espaços disponíveis. Na ocasião, ele acrescentou que até mesmo 
as agências de viagens dos rincões brasileiro estavam organizando caravanas 
para os blocos de rua. 

Essa realidade vem de encontro com a estratégica executada pelos em-
presários do segmento do turismo, conjuntamente com setores do governo 
mineiro que tem como objetivo transformar Belo Horizonte em polo destinado 
ao turismo receptivo. Esse é o maior desafio: realizar eventos tão grandiosos 
quanto o Carnaval. 

Quando era prefeito, Maurício Campos idealizou uma festa junina trazendo 
atrações características de diversas regiões do Estado. À época, o sucesso foi 
garantido, entre outros motivos, o que contribui para esse resultado positivo foi 
a presença de muitas pessoas do interior na capital mineira. 

É necessário registrar que, em BH, há infraestrutura de hotelaria e do pró-
prio serviço público para garantir uma festa animada e segura aos foliões. E fica 
aqui a reivindicação aos operadores do turismo mineiro quanto a construção de 
mais espaços para eventos desta mesma magnitude. A principal reclamação é 
a necessidade de se ter um ambiente no mesmo tamanho ou maior do que o 
Expominas. No meio de 2018, o Minascentro, na Região Central, foi fechado para 
reforma, mas, até agora, ninguém sabe se ele volta a funcionar.    

Ao ensejo, damos a sugestão de uma parceria mais proativa, envolvendo a 
Prefeitura de Belo Horizonte, o governo mineiro e, quem sabe, até mesmo setores 
do governo federal. Isso poderia abrir caminho, inclusive, para a criação de em-
pregos, além de gerar riquezas por meio do recolhimento de impostos. Estatísticas 
comprovam que a indústria do turismo é a que mais cresce em todo o mundo.

A partir deste ano, indubitavelmente, o Carnaval belo-horizontino está inseri-
do entre os maiores do Brasil, fazendo com que a mídia brasileira se curve a essa 
realidade. O apoio do prefeito Alexandre Kalil (PHS) foi de grande valia, porém, 
novas ações precisam ser tomadas por outros atores com a mesma finalidade 
de engrandecer ainda mais o nome da nossa cidade. 

Que venha o Carnaval 2020. Estaremos de braços abertos para receber 
novamente a multidão de 4,6 milhões de pessoas, com a alegria e cordialidade, 
qualidades tão características do povo mineiro.

Brasil é o 5° país que mais mata mulheres no mundo
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da redação

hoje, qual é a realidade da 
mulher no Brasil?

O feminicídio vem crescendo muito 
e o Brasil é o 5° país que mais mata 
mulheres no mundo. Do início do ano 
até agora, o índice foi tão assustador 
que já é identificado que vivemos uma 
epidemia de feminicídio, além dos alar-
mantes dados de violência doméstica.

Por que os índices seguem 
aumentando?

Temos visto nos últimos tempos 
uma cultura de disseminação do ódio, 
misoginia e aversão ao feminino. Hoje, 
está difícil sair de um relacionamento 
viva. A recusa do outro, a luta pela 
autonomia e o direito de ir e vir da mu-
lher podem significar sua morte. Essa 
violência já é considerada um problema 

de direitos humanos, saúde pública, 
segurança, social, cultural e histórico.

as mulheres ainda se sen-
tem inseguras em denun-
ciar e a sair do relaciona-
mento em situações de 
violência?

Sim, não é simples para uma mu-
lher ir embora. Existe o desencoraja-
mento, a ideia de que ela pode mudar 
o outro e de que é algo temporário. 
Falta apoio, infraestrutura e um acolhi-
mento com escuta ativa, ou seja, sem 
julgamentos e culpabilização de quem 
é atendida por parte dos órgãos gover-
namentais. Outro aspecto é o medo e a 
vergonha, além de uma visão religiosa 
que contribui para perpetuar situações 
de violência. 

o feminismo contribui para 
o fim dessa cultura machis-
ta? Por que muitas pessoas 
julgam o movimento?

Trata-se, na verdade, de uma questão 
sexista, porque há uma secularidade cul-
tural que está em várias cabeças e não só 
na dos homens. É fato que os feminismos 
contribuem para os avanços e para que 
as pessoas repensem as construções de 
gênero, cujo as diferenças são traduzidas 
em desigualdade. Nesse sentido, o mo-
vimento prega a igualdade de acesso, 
oportunidades, salário e direitos dentro 
das diferenças, porque cada ser é único.

O feminismo coopera porque pro-
blematiza essa violência doméstica e a 
ideia de que a mulher é uma extensão 
do homem ou sua propriedade. Os cri-
mes passionais são motivados por uma 
paixão que tem uma representação 
social de posse, que não cabe para o 
século 21, mas que é recorrente. 

o que falta para que elas se 
sintam seguras em expor 
seus agressores?

Casas de acolhimento que recebam 
a mulher de forma sigilosa e segura. 
Isso é importante porque muitas têm 
filhos e não tem para onde ir e a casa de 
um parente pode ser arriscado. Outras 
não têm condições financeiras e fica 
difícil ter autonomia e se manter.

Não dá para ouvir a demanda e falar: 
tem certeza que quer denunciar seu mari-
do? A mulher já está em um misto de sen-

timentos, não só pelos espancamentos, 
mas pela pressão psicológica vivida. É algo 
que dói muito, tem violência que marca 
o corpo e tem aquela que marca a alma.

 

Existe a lei maria da Penha 
e, agora, há uma contra o 
feminicídio. a criação dessa 
segunda norma indica uma 
falha na primeira?

A Lei Maria da Penha foi criada há 12 
anos, mas ainda não foi constituído um 
juizado especial, criminal e cível para opera-
cioná-la. Existe a Lei do Feminicídio que é de 
2015 e, recentemente, criou-se a lei contra a 
circulação e veiculação de imagens e fotos 
íntimas, uma vez que o chamado crime de 
vingança é muito comum após um término. 

As leis são importantes, mas insu-
ficientes. Não se trata de aumentar a 
punição, mas de se investir na educação 
formal, informal e em uma promoção 
dos gêneros, igualdade e equidade. É um 
desserviço quando a gente encontra le-
gislativos que retiram a terminologia de 
gênero do plano municipal de educação. 
É básico que, sem as mulheres, os direi-
tos não são humanos e isso perpetuam 
situações de violências, porque quando 
acontece o crime, o limite não é colocado 
e não há a possibilidade de reflexão. 

a mídia tem retratado mais 
o feminicídio? isso pode, de 
alguma forma, intimidar os 
agressores?

É fato que quando falamos junto a 
mídia, de algum caso, no outro dia o 
número de atendimentos aumenta. Não 
há nenhuma pesquisa para a gente dizer 
que maior veiculação auxilia, mas, com 
certeza, isso tem estimulado mulheres 
a se empoderar e buscar autonomia. 

O que intimida os agressores é a 
certeza da punição e de que a sociedade 
não aceita mais essa violência, mas, 
infelizmente, a gente ainda culpabiliza 
as mulheres pela violência sofrida. As 
medidas preventivas estão aí, mas essa 
mulher não pode se proteger com um 
papel na mão. Mesmo que o agressor 
não possa chegar perto dela, quem 
garante isso? Elas seguem sozinhas e 
no risco e os agressores sabem disso.

como combater o femini-
cídio?

A educação é a base. Trabalhar 
desde cedo a questão da igualdade nas 
escolas é fundamental. Em uma aula 
de educação física, qual o problema de 
meninos e meninas jogarem o mesmo 
esporte? Não há porque separar. 

A gente fala que a Lei Maria da 
Penha criou a cultura de que bater em 
mulher dá cadeia, mas a maior parte 
não busca ajuda ou é desencorajada. Se 
a medida protetiva sai, não há garantia 
nenhuma de que existam policiais para 
fiscalizar o cumprimento delas. Não são 
necessárias mais leis, mas cumprir as 
que já existem. O Brasil prende muito e 
mal. Nem sempre o encarceramento é o 
jeito mais adequado de ressocialização.

o mapa da violência de 2015, publicado pela Faculdade 
latino-Americana de ciências sociais (Flacso), apontou que cerca de 
13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. segundo a pesquisa, 
50,3% das mortes são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros 
ou ex-parceiros. Foi nesse mesmo ano que o feminicídio foi tipificado 
como crime hediondo, com penas que variam de 12 a 30 anos de prisão.

a nova política

não se cale:
em caso de
agressões,

disque
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silêncio do vereador 
Após ocupar um extenso e importante espaço na mídia 

por ter sido o coordenador de transição da equipe do governo 
mineiro, o vereador mateus simões (Novo) agora está hiber-
nando. Segundo pessoas que o conhecem, ele cuida somente 
de seu mandato parlamentar na Câmara de Belo Horizonte. 
Então, seu grau de influência perante os secretários de Estado 
e assessores diretos do governador romeu Zema (Novo) foi 
reduzido sensivelmente. Coisas da política mineira, claro.

novatos sem ação
Até agora, os deputados novatos não têm conseguido ser 

protagonistas. Certamente ainda estão buscando conhecer a 
Casa e os mais afoitos se mostram inquietos. Mas, por enquan-
to, não foi possível aparecer para o grande público.

líder otimista
Na condição de líder do bloco governista na Assembleia, o 

deputado tucano Gustavo valadares está otimista em relação 
ao prazo para a votação do projeto da reforma administrativa 
do Estado, enviado pelo Executivo neste início de ano. “Até 
o final de março bateremos o martelo sobre esse assunto”, 
vaticina o parlamentar. Será?

ninho de custódio 
Tem sido cada vez mais constante a presença do secretário 

de Governo, custódio mattos, na Assembleia. Aliás, ele prefere 
usar o gabinete de luiz humberto (PSDB) para seus contatos 
políticos. Só resta esperar o resultado dessas conversações, óbvio.

Presidente dúbio 
“Jair Bolsonaro (PSL) vive elogiando ditadores espalhados 

pelo mundo. Mas, ideologicamente, tem se posicionado contra 
o ditador venezuelano nicolás maduro. Portanto, na minha 
concepção, há um caso concreto de situação dúbia do nosso 
presidente”. Opinião do filósofo e professor luiz Felipe Pondé.  

Excluídos dos bancos
Diretor da Faculdade de Economia da USP, o professor antonio 

corrêa de lacerda lembra que a corrida dos bancos rumo à internet 
irá ser prejudicial no futuro, pois os pobres e velhos, que nem sempre 
estão conectados, terão dificuldades para realizar operações finan-
ceiras por meio dos aparelhos celulares. Será, professor? 

Falta comunicação
O experiente jornalista gerson camarotti, após as trapalha-

das do presidente por conta de suas mensagens no Carnaval, 
ironizou: “O Governo Federal está perdido na comunicação. 
Esse processo de usar a rede social para alcançar o povão nem 
sempre dá certo”. 

Efeito negativo
Sobre as postagens feitas pelo presidente da República nas 

redes sociais, a professora de história árabe na USP, arlene 
clemesha disse: “O chefe da nação disparou contra a festa 
mais popular do Brasil, mas sua decisão, com certeza, trouxe 
um efeito muito mais negativo do que positivo”.

mais crítica
Também de São Paulo, durante programa da TV Cultura, o 

diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Paulo saldiva, 
entrou em cena: “Faltou bom senso ao presidente Bolsonaro 
(PSL) ao divulgar as cenas proibidas. Até porque isso fez aumentar 
a curiosidade do mundo, afinal foi postado pelo presidente da 
República. Mas foi tudo negativo do ponto de vista da repercus-
são geral. Ele perdeu a grande chance de ficar quieto”, dispara.  

lei Eleitoral 
Em Brasília, já tem parlamentares querendo mudar a Lei 

Eleitoral que estabelece a cota mínima de 30% de mulheres 
como candidatas aos cargos de deputadas para a Câmara Fe-
deral e Assembleias Legislativas. Ao analisar o tema, o cientista 
político José álvaro moisés disse que: “A lei das cotas, como 
é conhecida em Brasília, deveria permanecer, pois isso fez 
aumentar o número de mulheres no Congresso neste último 
pleito”. Complementando o seu raciocínio, ele lembrou que 
existem países onde o percentual obrigatório chega a 50%. 

crescimento pífio
Analisar a possibilidade de crescimento do Brasil em 2019 não 

é fácil. Mas o jornalista especializado em economia João Borges 
adianta que existe a possibilidade do crescimento por volta dos 
2%. Para ele, no entanto, esse número é pífio diante da onda de 
recessão econômica que, durante 3 anos, assolou o Brasil.

cena final. Fazer previsão em época de expectativas de mu-
danças que dependem da aprovação do Congresso Nacional, 
como a Reforma da Previdência, é algo realmente temerário.

governador Zema pode indicar dois
deputados para compor secretariado

Voltou a circular nos corredores da 
Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais (ALMG) a informação 
de que o governador Romeu Zema 

(Novo) pode aceitar a ida de dois deputados 
estaduais para compor seu secretariado como 
forma de acomodar as forças políticas de apoio 
ao governo no âmbito daquela Casa. Essa 
notícia não é nova. No início de fevereiro foi 
difundida, sofreu uma acomodação, mas agora 
está novamente na pauta de alguns políticos. 

Se essa tese for confirmada, os nomes es-
colhidos, segundo fontes, seriam os deputados 
estaduais, Mario Henrique Caixa (MDB) e seu 
colega de parlamento Carlos Henrique Alves da 
Silva (PRB). Neste caso seriam beneficiados os 
suplentes Ivair Nogueira e Isauro Calais, ambos 
do MDB. Essa acomodação teria por finalidade 
atender ao grupo do bloco independente com 
19 parlamentares. Isso porque, atualmente, 
apenas o PSDB faz parte do governo de maneira 
organizada por meio de indicação do secretário 
de Governo, Custódio Mattos e do líder do Go-
verno na ALMG, Luiz Humberto Carneiro.

A união do bloco independente com o go-
vernista, liderado pelo deputado tucano Gustavo 
Valadares e, com 21 parlamentares, já deixaria 
Zema com uma estrutura bem mais forte no 
âmbito do Legislativo. Consta nos bastidores que 
estariam por trás desta costura, o ex-presidente 
da ALMG Adalclever Lopes e o também influente 
e ex-secretário de Governo Danilo de Castro, tido 
como um grande conhecedor dos meandros da 
política do interior do Estado. 

ambiente hostil 
Apesar de várias incursões do governador 

demonstrando sua afabilidade no sentido de 
estabelecer um bom diálogo com os parla-
mentares estaduais, na prática não tem nada 
de real quanto a um apoio sólido do Executivo 
para com eles. Há, segundo se comenta nos 
corredores, apenas sinalizações positivas, como 
a indicação do deputado João Magalhães 
(MDB) para a Comissão de Finanças, considera 
uma das mais importantes. Tirando isso, as 
reclamações continuam. Os deputados querem 
saber como ficam, por exemplo, às nomeações 
de cunho político, começando pelos diretores 
regionais do Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/
MG), os membros da Secretaria da Saúde em 
diferentes localidades e, até mesmo, a indica-
ção dos delegados regionais de polícia. 

Em verdade, sem esse fisiologismo, todos 
os entendimentos até agora entabulados 
podem virar pó a qualquer momento. O 
teste para confirmar isso será a votação de 
projetos importantes enviados pela Cidade 
Administrativa à ALMG. Pela ótica de muitos 
observadores, a matéria já em debate nas 
Comissões Temáticas deve ter um curso 
normal. Contudo, essa seria apenas uma 
demonstração de boa vontade. A partir de 
então, tudo seria diferente. A não ser que o 
tesouro do Estado demonstre musculatura 
suficiente para que as “gordas” emendas 
parlamentares sejam repassadas às bases 
dos deputados. Somente assim, a situação 
ficaria mais tranquila.

No geral, a reunião recente entre o chefe 
do Executivo com 37 dos 77 deputados no 
Palácio do Governo não trouxe, pelo menos 
por enquanto, nada de positivo. “Foi um 
encontro cordial, porém não houve nada 
de concreto. Apenas promessas. Mas nós, 
deputados, temos um compromisso com os 
prefeitos e as entidades do interior, por isso 
precisamos ofertar respostas positivas às nos-
sas lideranças. Não tem sentido ficarmos so-
mente no campo da expectativa. Mesmo que 
tenhamos de esperar as coisas se ajeitarem, 
em determinado momento, seria importante 
o governador resolver nos atender na prática”, 
comentou um dos parlamentares presentes à 
referida reunião.   

Agora, passado o Carnaval, a assessoria 
política do titular do Palácio da Liberdade 
deve se dedicar, de maneira mais direta, para 
alinhar sua convivência com a denominada 
Casa do Povo. 

nome de carlos henrique Alves
da silva voltou a ser lembrado

João magalhães continua
prestigiado na almg
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A união do bloco
independente com o

governista, liderado pelo 
tucano Gustavo Valadares 
e, com 21 parlamentares,

já deixaria Zema com uma
estrutura bem mais forte
no âmbito do Legislativo

Julvan Lacerda é reeleito
presidente da AMM

O dia 1º de março foi marcado pela ree-
leição do prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), à presidência da Associação Mineira 
de Municípios (AMM). Após 2 anos à frente da 
instituição, ele promete continuar o mandato 
independente, inovador e resistente.

Para ele, foi exatamente isso que deu aos 
prefeitos a certeza de continuar com a gestão. 
“Houve um momento de inovação na associa-
ção. Nós rompemos as amarras que a AMM tinha 
com o Governo do Estado. Mudamos o foco e 
passamos a ter um posicionamento independen-
te que refletiu na minha reeleição. Os prefeitos, 
por unanimidade, optaram por seguir. E, pela 
primeira vez, a escolha não teve a influência da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
(ALMG) e nem do Governo do Estado”.

Segundo Julvan, a expectativa agora é dar 
sequência ao trabalho que já vem sendo feito e 
corrigir as falhas no Sistema Federativo, onde o 
Estado está invadindo os cofres do município. “É 
preciso mudar isso para que tenhamos tempo, 
disposição e gás para fazer as mudanças que 
precisamos em médio e longo prazo”.

Para ele, esse é o primeiro passo para que 
não haja mais distorções no Pacto Federativo 
e também para fazer o que o atual presidente 
eleito prometeu: “mais Brasil e menos Brasília, 
ou seja, o fortalecimento da administração 
local em detrimento da administração da 
União, que concentra todos os recursos. A União 
Federal é uma ficção jurídica que vive longe da 
realidade, mas que concentra todos os recursos. 
Daí repassa um pouco para os Estados e quase 

nada para o município, no entanto, quem está 
com a mão na massa, prestando serviço para o 
cidadão, somos nós”.

Julvan elucida que é possível um crescimen-
to econômico a fim de restabelecer as crises que 
os municípios sofrem. “O Governo do Estado 
não se limitou em deixar de pagar as parcerias 

e convênios com os municípios, ele extrapolou 
isso e passou também a confiscar o dinheiro 
dos cofres das cidades. Se a administração 
não mexer no nosso caixa, damos conta de 
continuar tocando a vida”.

O presidente da AMM ressalta que os prefei-
tos não pedem dinheiro do município, mas que 
devolvam a verba confiscada. “Queremos que a 
lei seja cumprida e que parem de mexer no que 
é nosso. Se as parcerias, convênios e repasses 
forem organizados, a gente mantém tudo, se 
não, não faremos mais acordo”.

Ele acrescenta que a relação com o Estado 
e a União segue sendo de parceria. “Nós não 
somos inimigos, temos embates institucionais, 
mas somos parceiros e trabalhamos harmoni-
camente. Queremos andar de mãos dadas, 
mas se precisar seremos firmes. Nossa gestão 
não se curva diante dos interesses de terceiros 
para poder defender única e exclusivamente a 
pauta municipalista”.

Eventos futuros

A AMM marcará presença na Confederação 
Nacional de Municípios (CNM). “O evento acon-
tece todo ano e cerca de 4 mil prefeitos vão à 
Brasília para cobrar do Congresso o andamento 
das pautas de interesse das cidades e reivindi-
car do Governo Federal uma melhor interação 
nessa relação federativa”.

Julvan finaliza dizendo Minas Gerais sempre 
marcou presença no evento, que é conhecido 
como a Marcha dos Prefeitos. “Por aqui, outro 
grande momento é aguardado pela associação, 
o 36° Congresso Mineiro de Municípios que 
acontece em maio, no Mineirão”.

Julvan entra em seu segundo
mandato como presidente da associação
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Para pagar um único aposentado são
necessários 10 trabalhadores ativos

iniciativa privada como é: como será:

requisitos para se aposentar
Idade: 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens).
Por tempo de contribuição: 30 anos (mulheres) e 35 anos (homens).

62 anos (mulheres) e 65 anos (homens). Essa idade pode aumentar 
se a expectativa de vida do brasileiro subir.

servidor público como é: como será:

requisitos para se aposentar

Idade: 60 anos (mulheres) e 65 anos (homens).
Por tempo de contribuição: 60 anos e 35 de contribuição (homens) 
e 55 anos e 30 de contribuição (mulheres).
Para os dois casos é preciso ter ainda 10 anos como servidor público 
e 5 no cargo.

62 anos (mulheres), 65 anos (homens) e 25 anos de contribuição, 
além de 10 anos como servidor público e 5 no cargo.

aposentadoria rural como é: como será:

requisitos para se aposentar
Idade: 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens) com 15 anos de 
contribuição.

Idade: 60 anos (mulheres) e 65 anos (homens) com 20 de con-
tribuição.

Pensão por morte como é: como será:

requisitos para se aposentar 100% da aposentadoria do morto. 50% da aposentadoria do morto mais 10% por dependente.

*Para saber mais sobre as mudanças na Reforma da Previdência, acesse o site do edição do Brasil
que você vai encontrar uma cartilha do Governo Federal com os detalhes da proposta. 

Uma das medidas mais esperadas pelo merca-
do financeiro e empresário já está nas mãos 
do presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM): a Reforma da Previ-

dência. Vários especialistas entendem que essa medida 
é fundamental para a manutenção do benefício e manter 
as contas do governo em dia. 

Até uma parcela da população aprova a mudança: 
segundo pesquisa realizada pelo instituto MDA e enco-
mendada pela Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), divulgada no dia 26 de fevereiro, 43,4% aprovam 
a realização de uma Reforma da Previdência. 

Camila Galdino, especialista de vida e previdência em 
uma corretora de seguros, defende a medida. Segundo 
ela, atualmente há 10 trabalhadores na ativa para pagar 
um aposentado e essa conta não fecha. “O dinheiro 
arrecadado já não é suficiente para pagar os benefícios 
de quem recebe. O rombo já chega a R$ 150 bilhões”. 

Um dos pontos mais críticos da mudança é o 
aumento do tempo de contribuição para os traba-
lhadores tanto do setor privado quanto o público. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), no ano passado, o número de pes-
soas que trabalham sem carteira assinada superou os 
formalizados: 34,31 milhões trabalhando por conta 
própria contra 33,321 ocupados em vagas formais. 
Sendo assim, para essa parte da população, a mu-
dança pode significar até não ter acesso ao benefício.   

Para esses casos, Camila defende que haja uma 
conscientização sobre a importância de contribuir 
com a Previdência como profissional autônomo. 
“A responsabilidade da arrecadação do INSS é in-
dividual, mas muitas pessoas deixam de fazer isso. 
No momento de requerer o benefício, é necessário 
comprovar o tempo de contribuição, entretanto, se 
deixou de pagar por algum tempo, é possível quitar 
esse valor, porém com um tempo menor”. 

Outra questão crítica apresentada na proposta é 
a mudança para o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC). Atualmente, idosos a partir de 65 anos em situ-
ação de miserabilidade (de acordo com a lei, aqueles 
com renda média familiar per capita de até um quarto 
de salário mínimo) têm direito a receber um salário 
mínimo por mês. Com a reforma no modelo atual, 
eles passarão a receber R$ 400. 

A especialista diz que esse novo valor acaba sen-
do irrisório, levando em consideração as demandas 
pessoais que temos, a inflação e o custo de vida. 
“Quem passa por essa situação vai sofrer. A ideia do 
governo é economizar R$ 1 trilhão em 10 anos, mas 
para essa conta fechar, muito gente será penalizada”. 

Para finalizar, Camila acredita que o risco está na 
falta de planejamento financeiro para o futuro. “Esta-
mos vivendo mais, mas não estamos nos programando 
para isso. O governo tinha dois caminhos: a reforma ou 
mais imposto, sendo que nenhum deles é bom para 
classe média e trabalhadores. Neste momento, mais do 
que nunca, sempre orientamos que as pessoas façam 
uma previdência pessoal e se planejem”. 

Exclusão dos militares

Para o primeiro momento, não há nenhum ponto 
que fale sobre as mudanças na Previdência oferecida para 
militares. De acordo com relatório do Tribunal de Contas 
da União (TCU), em 2016, o Tesouro Nacional gastou com 
o pagamento de aposentadoria a cada militar inativo ou 
pensionista 17 vezes mais do que gastou com cada be-
neficiário do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 
que atende aos trabalhadores do setor privado (INSS).

Ainda segundo o documento, enquanto a despe-
sa com cada beneficiário do RGPS custou ao governo 
R$ 5.130,66, na média, com cada militar inativo ou 
pensionista de militar foi de R$ 89.925,30, na média. 

Camila acredita que a ausência dessa classe era 
prevista, pois o governo eleito tem origem na categoria. 
Porém, em sua opinião, a população futuramente irá 
cobrar a mudança. Acho que isso será feito em uma 
segunda proposta”. 

desafios políticos 

A aprovação da Reforma da Previdência será o 
grande desafio para o atual governo, afinal para con-
seguir êxito, ela, por ter sido apresentada como uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC), precisa ter, 
em dois turnos em ambas as Casas, três quintos da 
aprovação dos parlamentares, ou seja, 308 deputa-
dos e 49 senadores devem votar favorável. 

Para conseguir isso, o Planalto tem que ter uma 
boa articulação política, o que ainda não demonstra 
ter, pois em 3 meses no posto, pessoas ligadas à Jair 
Bolsonaro e ao seu partido, o PSL, já colecionam 
escândalos políticos. Sendo que um deles resultou 
na demissão de um ex-ministro, Gustavo Bebianno.

conheça os principais pontos da reforma da Previdência

autonomia, transparência e compromisso:
uma nova receita para um novo brasil

A Receita Federal tem por missão “exercer a adminis-
tração tributária e aduaneira com justiça fiscal e respeito 
ao cidadão, em benefício da sociedade”.

Há bastante tempo, a Receita Federal se afastou 
da efetiva discussão sobre política tributária. E a política 
tributária é a indutora da justiça fiscal. Nesse sentido, a 
chegada do economista e professor Marcos Cintra para 
comandar a instituição foi muito bem-vinda. A soma 
do conhecimento técnico do corpo funcional da Receita 
Federal com a experiência política e acadêmica de seu 
novo gestor pode e deve servir como base da construção 
de uma reforma tributária justa, factível e segura que 
permita ao Brasil o crescimento econômico sustentável 
com distribuição de renda, incentivo à atividade econô-
mica e equilíbrio fiscal.

Mas tão importante quanto a retomada da política 
tributária é a estabilidade da administração tributária 
e aduaneira.

A Receita Federal é um centro de excelência e 
inovação no serviço público, reconhecido em âmbito 
mundial. Ao se valorizar a formação técnica e geren-
cial do fisco federal, o secretário especial da Receita 
garante que iniciativas importantes de racionalização e 
desburocratização possam prosseguir e prosperar. São 
medidas que em seu conjunto vão produzir uma grande 
transformação da administração tributária e aduaneira 
tornando-a mais ágil no atendimento ao cidadão, mais 
eficiente na gestão de seus recursos e mais voltada ao 
cumprimento voluntário das obrigações tributárias do 
que à imposição fiscal.

Contudo, a Receita Federal só cumprirá plenamente 
sua missão de respeitar o cidadão e servir à sociedade se 
estiver preservada de influências corporativas e políticas.

Não são poucos os desafios de uma organização 
complexa e sensível como o fisco federal. O esforço de 
construção exige tempo, conhecimento, dedicação e 

cuidado. Aprimorar os métodos de trabalho, desenvolver 
ferramentas tecnológicas para a eficiência e produtivi-
dade, controlar abusos e desvios, garantir os recursos 
necessários à manutenção do Estado numa circunstância 
de aguda transformação social e econômica são tarefas 
que dependem de ações concatenadas e continuadas 
de gestão, de critérios transparentes e objetivos para 
preenchimentos dos cargos de chefia e, sobretudo, de um 
pacto de confiança entre gestores e servidores.

Nós, analistas-tributários da Receita Federal do 
Brasil, somos parte ativa desse esforço de construção 
de uma nova administração tributária e aduaneira, que 
sirva verdadeiramente ao Brasil e que trate todos com o 
mesmo respeito e o mesmo rigor. Portanto, não podemos 
admitir qualquer interferência que fira os princípios de 
lisura, transparência e competência que norteiam esta 
pactuação. A Receita Federal precisa seguir seu caminho 
com autonomia e estabilidade para o bem da nação.

Política em sabará
Sumido do noticiário da imprensa, o prefeito de Sabará, 

Wander Borges (PSB), aproveitou o Carnaval para conceder 
entrevistas, todo entusiasmado, à TV. 

cena final. Borges estaria no perfil daqueles políticos que 
comentam que entram para a política devido aos amigos e não 
saem dela por conta dos perversos inimigos. Cruz credo, gente!

conflito internacional
Sobre o problema da Venezuela, o experiente advogado 

criminalista roberto delmanto Junior considera que, pelo qua-
dro de agora, a situação por lá terminará por caminhar rumo 
a um lamentável derramamento de sangue. Ave Maria, gente. 

apoiando roraima
Depois de muitas idas ao Palácio do Planalto e circular nos 

bastidores do Congresso Nacional, a jornalista natuza nery 
opinou: “A luta do Governo Federal será apoiar o governo 
de Roraima que, na fronteira com Venezuela, sofre de todo 
tipo de interferência. A ordem é evitar a derrocada daquele 
Estado, por conta da falta de recursos e apoio institucional. 
Vamos lá, gente. 

ministro sem crédito
“Temos um ministro da Educação que não entende nada 

da área. Esse é o retrato da falta de responsabilidade de alguns 
setores públicos do Brasil”, opinião do economista e cientista 
político ricardo sennes. 

Beneficiando os grandes
Auditora da dívida ativa da União, a economista maria 

lucia Fattorelli bate pesado. Para ela, as reformas pensadas 
pelo Governo Federal em nada muda o atual sistema financeiro 
que, em sua avaliação, é um dos mais draconianos do mundo. 
A mestre estava nervosa. Santo Deus!  

corrupção política 
Professor de filosofia pela USP, Eduardo Wolf disse que a 

corrupção na política não será extirpada apenas mediante a 
criação do Fundo Partidário. Para eles, outras ações visando 
coibir tais abusos terão de ser implementadas. Certamente, 
caro professor.

descaso com os mineiros
Na avaliação do deputado André Quintão (PT), líder da 

oposição na Assembleia, a situação financeira do Estado está 
caótica por conta da falta de sensibilidade com os mineiros. “Bra-
sília distanciou-se de nós há anos. Agora o caldo entornou. Vale 
dizer que para reverter a situação, vamos precisar demonstrar o 
nosso peso político”, acredita o deputado petista.

savassi pede socorro
Os moradores da Savassi estão horrorizados com a falta de 

sensibilidade dos administradores da secretaria que atende a 
região. Eles querem que, após os grandes eventos realizados, os 
passeios em torno da praça sejam lavados, pois, no dia seguin-
te, o odor por lá é insuportável, principalmente porque ao final 
desses eventos sempre há pessoas fazendo suas necessidades 
fisiológicas nas ruas. Cruz credo, gente!

apoio dos governadores
Em Brasília, a jornalista cristiana lôbo revelou um assunto 

que muitas pessoas já sabem. Para ela, poucos são os governa-
dores que vão ter condições de ajudar a convencer as bancadas 
federais em seus respectivos Estados a votarem a Reforma da 
Previdência. Ela lista, inclusive, o governador Zema (Novo) 
que, em sua avaliação, teria um forte grau de dificuldade para 
contribuir com a ideia elaborada pelo Palácio do Planalto. 
Coisas da política nacional.
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número de inadimplentes que
quitaram dívidas cresce 11,5%

Dados do Indicador de 
Recuperação de Crédito 
apurados pela Confede-
ração Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostram que o volume 
de brasileiros inadimplentes que 
regularizaram suas pendências e 
saíram do cadastro de devedores 
cresceu 11,5%. A última vez que 
o indicador ficou no azul foi em 
janeiro de 2015, quando a alta 
foi de 6,2%.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, a 
economia está se recuperando, 
mas ainda de forma lenta. “As 
var iáve is  macroeconômicas 
como desemprego e renda me-
lhoraram. Isso fez com que os 
consumidores tivessem um pou-
co mais de folga no orçamento 
e pudessem pagar as dívidas em 
atraso. A inadimplência funciona 
como uma âncora para a econo-
mia. Se temos uma boa parte 
das pessoas regularizando pen-
dências, elas podem retomar o 
consumo e voltar a movimentar 
o mercado”.

Quem regularizou seus débitos 
e precisou aprender a fazer edu-
cação financeira é a auxiliar de 
serviços gerais Jane Carvalho. Ela 
possuía uma dívida de R$ 4 mil. 
“São compras que fiz no cartão de 
crédito. Tive alguns imprevistos, 
não consegui pagar a fatura por 
condições financeiras e acabou 
virando uma bola de neve. Os juros 
eram altíssimos”.

Jane diz que precisou repensar 
seus hábitos de consumo. “Eu pa-
rei de usar o cartão até encontrar 
uma forma de quitar a dívida. 
Perdi algumas noites de sono 
preocupada com essa situação. 
Entrei em contato com o credor 
para verificar as possibilidades. Na 
época, a opção mais viável era dar 
uma entrada e parcelar o restante. 
Graças a Deus consegui resolver o 
problema”.

Ainda segundo o levantamen-
to, a maior parte (24%) dos consu-
midores que quitaram suas dívidas 
e recuperaram o crédito em janeiro 
tem entre 30 e 39 anos. De acordo 
com a economista, isso não tem re-
lação com a crise econômica e sim 
com o ciclo de vida. “Nessa faixa 
etária, as pessoas possuem uma 
concentração de gastos elevada. 
Geralmente, nessa idade é quando 

se casam, saem da casa dos pais, 
compram casa, apartamento, 
carro, etc”.

Os que pertencem a faixa 
etária entre 50 e 64 anos somam 
22%, enquanto que 13% possuem 
idade acima de 64 anos. No que 
diz respeito ao gênero, não há 
uma diferença significativa. 51% 
dos que pagaram suas pendências 
são mulheres e 49% são homens.

No entanto, apesar dos núme-
ros positivos, a pesquisa também 
revela que 79% dos que foram 
negativados em janeiro já haviam 
estado no cadastro de devedores 

ao longo dos últimos 12 meses. 
“Por outro lado, uma grande parce-
la que já havia sanado seus débitos 
voltou a ficar com o nome sujo, o 
que colabora para que a inadim-
plência continue elevada. Isso 
demonstra que ainda temos falta 
de educação financeira. As pessoas 
não se organizam e, muitas vezes, 
recorrem ao cheque especial e ao 
crédito”, explica Marcela.

atenção com credores

A economista diz que o con-
sumidor que está devendo pode 

procurar a empresa responsável a 
qualquer momento, sem precisar 
que a mesma entre em contato 
ou promova feiras de negociação. 
“Mas antes disso, precisam repensar 
como está sua vida financeira, saber 
o quanto de dinheiro pode ser dire-
cionado ao pagamento da dívida, 
se é possível quitar tudo à vista, 
quantas parcelas consigo dividir, etc 
são questões importantes para fazer 
uma contraproposta. Nem sempre 
o credor pode estar aberto a ceder, 
mas vale a tentativa de chegar a um 
meio termo que pode ser vantajoso 
para ambas as partes”, conclui.

indicador de recuperação de crédito

2015
+6,2%

2016
-2,5%

2017
-2,2%

2018
-0,7%

2019
+11,5%
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maior parte dos consumidores que regularizam débitos estão na faixa etária entre 30 e 39 anos

outros
números

Do total de
devedores que
recuperaram
crédito em

janeiro, 41%
residem na

região Sudeste
e 31% no
Nordeste.

Em terceiro
lugar aparece
a região Sul

(11%), seguida
do Centro-oeste

(8%) e
Norte (6%).
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Economia criativa e as 
oportunidades de mercado

O Brasil é o quarto consumidor de jogos digitais do mundo, sendo um 
importante empregador de mão de obra especializada e se fixando como 
um mercado bilionário, com expectativa de crescimento de 13,5% ao ano, 
segundo pesquisa encomenda pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). Com mais de 60 milhões de usuários, esse 
mercado vem ampliando o seu perfil de consumo, que até então era 
em sua grande maioria de público jovem masculino e, hoje, já conquista 
mulheres, crianças e idosos. Muito disso se explica pela facilidade de 
acesso aos smartphones e as redes sociais, além é claro da utilização de 
games em muitas outras áreas, como na educação, negócios e medicina, 
não sendo mais uma exclusividade voltada apenas ao entretenimento. 

Outro mercado em ascensão é do audiovisual. Em 2011, foi regula-
mentada pelo Congresso Nacional a Lei 12.485, que determina a veicu-
lação de conteúdos nacionais e inéditos na programação das televisões 
por assinatura. Com isso, além de valorizar a cultura local a produção 
audiovisual no Brasil, o segmento ganhou ainda mais espaço e já se 
posiciona a nível global como a 12ª maior economia nesse mercado 
que corresponde por 0,57% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 
Em pesquisa realizada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) foi 
apontado um crescimento de 65,8% entre os anos de 2007 e 2013, um 
salto de R$ 8,7 bilhões para R$ 22,2 bilhões, uma evolução bem superior 
aos outros setores da economia. 

E liderando o ranking de crescimento no Brasil, temos a indústria da 
moda. Nos últimos 10 anos, o varejo de moda fez com que o país saltasse 
da sétima posição para a quinta no ranking dos maiores consumidores 
mundiais de roupas. Uma pesquisa realizada pela A.T. Kearney, renoma-
da empresa de consultoria empresarial norte-americana, aponta uma 
arrecadação de US$ 42 bilhões em vendas, sendo que 35% são por meio 
de capturas online, sendo facilmente explicado pelo poder de influência 
das redes sociais e blogs de formadores de opinião dessa área. 

O mercado dos jogos digitais, do audiovisual e da moda são apenas 
três exemplos dos 13 segmentos que englobam o que chamamos de 
economia criativa. Um setor da economia que vem ganhando destaque 
e driblando o cenário atual de crise pelo qual o Brasil vem passando. São 
empresas que se destacam pelo talento e pela capacidade intelectual de 
seus empreendedores e funcionários e que não dependem do tamanho 
da sua estrutura ou de quanto tem de capital. 

O Brasil, de certa forma, vem dando seus primeiros passos para se 
fixar nessa economia. Países como EUA, China e Inglaterra já se conso-
lidaram e, juntos, já correspondem a 40% da economia criativa global. 
Muitas cidades no Brasil já possuem iniciativas de estímulo à economia 
criativa como, por exemplo, Recife, Porto Alegre e São Paulo. A cidade de 
Curitiba também se destaca como uma das mais atuantes e, por meio da 
Agência Curitiba de Desenvolvimento, circula por todo o ecossistema que 
engloba a economia criativa, conectando coworkings, startups, iniciativas 
públicas e privadas e estimulando o empreendedorismo de alto impacto. 

A economia criativa, que hoje já apresenta uma média de remune-
ração superior a outros setores, será um dos grandes empregadores em 
um futuro breve. E as cidades que enxergarem essa oportunidade sairão 
na frente. O olhar sobre a formação de seus jovens, que é a geração 
que mais impulsiona esse mercado, é um fator decisivo para o melhor 
aproveitamento de uma fatia do mercado na qual o maior recurso é o 
potencial criativo.

mailto:caroline@pmaisg.com.br
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D A   C O C H E I R A

mArcelo álvAro AntÔnio - Vai ficando difícil a situação do 
ministro do Turismo no Governo Jair Bolsonaro (PSL), embora o 
próprio presidente tenha demonstrado boa vontade para que ele 
tenha tempo de se defender das acusações de que criou “laran-
jas” na última eleição em Minas. Agora, Zuleide Oliveira, que foi 
candidata a deputada estadual em outubro, diz textualmente que 
o então deputado na época, presidente do PSL em nosso Estado, 
a chamou para ser candidata “laranja” com o compromisso de 
que ele deveria devolver os recursos destinados à sua campanha, 
oriundos do fundo eleitoral. O mesmo problema já levou a queda 
do ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria Geral da Presidência. 
Zuleide disse ainda que a sua candidatura foi usada para fazer 
parte de uma lavagem de dinheiro, enquanto o ministro informa 
não ter se lembrado de ter feito este tipo de contato com ela. De 
Brasília, há informações de que o caso de Marcelo Álvaro Antônio 
já esteja causando desconforto dentro do governo, pois a cada 
dia aparece uma denunciante contra ele.

PrevidÊnciA - O governo entrou na semana pós-Carnaval 
curtindo um debate em torno da publicação de imagens obsce-
nas da festa momesca postadas por Bolsonaro (PSL). Parece que 
o presidente gosta de polêmicas e seus próprios aliados acham 
que o momento é de conversar com o Congresso para ampliar 
a base que já está comprometida com a votação da Reforma 
da Previdência. O ministro Paulo Guedes está preocupado, pois 
ele puxa o positivismo em favor do governo, enquanto o próprio 
presidente faz ao contrário.

E o Paulo Preto, operador do PSDB de São Paulo, já ga-
nhou pena de 145 anos de prisão. José Serra está tremendo 
nas bases. 

A Prefeitura de Belo horizonte reconhece falhas, mas é 
inegável o resultado positivo do Carnaval da cidade. Segundo 
o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de BH e Região Metropolitana (Sindhorb), Paulo 
César Pedrosa, a rede hoteleira ficou com 100% de ocupação 
durante a folia. 

temos que tirar o chapéu para a Polícia Militar que esteve 
presente em todos os acontecimentos carnavalescos do Estado 
e com muita eficiência. 

o governador Romeu Zema (Novo) não foi a lugar nenhum 
durante o Carnaval. Ninguém ficou sabendo onde foi seu retiro.

domingo, dia 10 de março

Deputado Federal Aécio Neves da Cunha
Jornalista Tereza Goulart
Empresário Marco Aurélio Jarjour Carneiro 
Antenor Messias - Contagem 

segunda-feira, 11

Romeu Queiróz Gomes - ex-presidente do Sindicato dos Radialistas
Mirian Lott
Delegado Elmar Lacerda da Silva 
Jornalista Lélio Fabiano dos Santos 

terça-feira, 12

Jornalista Nilza Helena - esposa de Ronan Ramos 
Radialista e ex-vereadora Vânia Carvalho 
Empresário Rubens Menin Teixeira de Souza - presidente da MRV

Quarta-feira, 13

Repórter Mônica Miranda - Rádio Itatiaia 
Jornalista e escritor Manoel Higino dos Santos 
Ex-deputado Luiz Vicente Calicchio 

Quinta-feira, 14

Otoniel Geraldo Batista
Jornalista Paulo Celso 
Sra. Léia Marcia Ribeiro de Pinho - esposa de Ivair Nogueira

sexta-feira, 15

Sra. Vânia da Cunha Pereira Valadares - esposa de Ziza Valadares
Victor Nogueira - filho de Ivair Nogueira e Léia

sábado, 16 

Delegado Marco Antônio Teixeira
Prefeito de Sabará Wander Borges 
Rodrigo Lucena - Assembleia Legislativa

cArnAvAl Bh

valdez maranhão, a rainha do carnaval nathália
moreno e o presidente da cdl/Bh, marcelo de souza
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Sesc Palladium apresenta destaques
da programação teatral de março

Como parte da intensa pro-
gramação oferecida pelo centro 
cultural, o Sesc Palladium (Av. 
Augusto de Lima, 420 / rua Rio de 
Janeiro, 1046, Centro) apresenta 
os destaques teatrais para o mês 
de março. Em cartaz produções 
importantes da atualidade nas 
artes cênicas do país.  

Em 9 e 10 de março um dos 
destaques é a peça ‘Mata rastei-
ra’ realizada no Teatro de Bolso. 
Inspirado no romance homônimo 
do autor paulista Abner Laurindo, 
o espetáculo do Grupo Caras 
Pintadas é um encontro poético e 
político com o universo do teatro 
e da cultura afro-brasileira. Sexta 
e sábado às 20h e domingo às 
19h. Os ingressos custam R$ 15 
(inteira).

Nas mesmas datas (9 e 10/3), 
o Grupo de Teatro da Pedra, de 
São João del-Rei, apresenta seu 
novo espetáculo ‘Odisseia’, no 
Grande Teatro. Trata-se de uma 
releitura dos dramas humanos a 
partir da milenar obra prima da 
literatura ocidental, que narra a 

estória do complicado retorno ao 
lar de Odisseu, multifacetado he-
rói grego e combatente de guer-
ra. Sábado às 21h e domingo às 
19h. Preço único - R$ 20 (inteira). 

Em 16 e 17 de março o centro 
cultural apresenta o espetáculo 
‘Concerto para João’, que tem 
dramaturgia assinada por Sérgio 
Roveri. A história, interpretada 
pelo ator e diretor Cássio Scapin, 
revive alguns dos seus grandes 
concertos, narra seus inúmeros 
episódios de superação e ainda 
recebe a visita de um homem 

misterioso, com quem estabelece 
uma relação humana e musical. 
Ocorre no Grande Teatro, sábado 
às 21h e domingo às 19h. Ingres-
sos para as plateias I e II custam 
R$ 100 (inteira); plateia III, R$ 35 
(inteira). 

Nos dias 23 e 24 de março o 
Grande Teatro apresenta a peça 
‘Pi – Panorâmica insana’, com 
direção de Bia Lessa e estrelado 
por Cláudia Abreu, Leandra Leal, 
Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo 
Pandolfo. Baseado em pessoas e 
dados reais, o espetáculo traça 
um papel irônico do mundo 
contemporâneo. A peça propõe 
uma lente de aumento sobre a 
sociedade contemporânea. Os 
ingressos para a plateia I custam 
R$ 80 (inteira); platéia II R$ 70 
(inteira) e plateia III, R$ 50 (in-
teira). Trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo têm 
desconto na inteira, apresentan-
do cartão do cliente válido. 

Informações sobre essas e ou-
tras atrações em sescmg.com.br

cassio scapin dirige e protagoniza a
peça que faz um recorte na trajetória

Se
sc
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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

cirurGião Plástico do hosPitAl mAdre teresA e
memBro dA sociedAde BrAsileirA de cirurGiA PlásticA

Pedro nery BersAn

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

aparelho dentário invisível
ganha cada vez mais espaço
Os dentes mal alinhados 

podem trazer sérias conse-
quências para a saúde. Além 

disso, a estética incomoda quem 
possui a arcada mal posicionada e 
é um fator que leva bastante gente 
ao consultório odontológico. No en-
tanto, o aparelho dentário comum 
tem perdido espaço para o invisível.

Chamado Invisalign, o produto 
desempenha as mesmas funções 
dos aparelhos convencionais, mas 
oferece imperceptibilidade, conforto 
e preservação da mucosa bucal ao 
longo de seu uso; além de facilidade 
de remoção e alto índice de eficácia. 

Segundo o cirurgião dentista 
Carlos Cordeiro, os alinhadores In-
visalign são, atualmente, a melhor 
opção. “Eles unem a estética a 
uma velocidade de tratamento 
quando comparados aos aparelhos 
metálicos convencionais”.

As placas do aparelho são en-
caixadas e removíveis e, segundo 
o especialista, a dor é mais leve 
do que a do tratamento comum. 
“Hoje, a tecnologia permite que 
ele faça todos os tipos de correções. 
O aparelho é composto por uma 
sequência de placas transparentes 
que vão posicionando os dentes da 
maneira ideal”.

A rapidez no tratamento e a 
estética foi uma das coisas que mais 
atraiu a dona de uma empresa de co-
municação Jussara Naves. “O tempo 
do aparelho comum me desanimou 
bastante, meus dentes estavam bem 
encavalados e com esse método eu 
precisaria de 7 meses para ter um 
resultado satisfatório”.

Jussara recorda como foi o 
período em que esteve tratando 
o sorriso. “Eu mudei a forma do 
aparelho de 15 em 15 dias de 
acordo com o desenvolvimento do 
meu dente. Foi algo prático, rápido 
e indolor”.

relevância

Segundo o cirurgião dentista, 
alguns hábitos podem causar esse 
desalinhamento. “O uso da chupe-
ta na infância, bruxismo e o ato de 
morder objetos são as principais 
causas externas. Mas, às vezes, os 
dentes se desenvolvem da maneira 
errada e fatores genéticos também 
podem contribuir”.

Cordeiro elucida que nem 
sempre o alinhamento incorreto 

dos dentes é algo visível. “Como 
eles não se tocam de forma per-
feita, seja com maior intensidade 
de força ou com menor, às vezes 
a gente não nota que tem algo 
errado”.

Ele acrescenta que os dentes 
tortos podem deixar a higiene 
comprometida, afetando a saúde 
da gengiva e o surgimento de 
cáries. Pode também danificar 
a oclusão, respiração, fonética, 
etc. “Além disso, a mastigação e 

deglutição podem ficar prejudi-
cadas e os dentes desgastados. 
O desalinhamento pode provocar 
dores de ouvido e cabeça, doenças 
periodontais, assimetria facial e 
alteração na pronúncia das pala-
vras. Há também um mal estar 
psicológico e, em episódios mais 
graves, a pessoa pode perder o 
dente. Tem casos que precisam de 
cirurgias para correção, mas, na 
maior parte, o aparelho odontoló-
gico é a solução”, conclui.

Placas são encaixadas e removíveis
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O tempo do aparelho comum me

desanimou bastante, meus dentes

estavam bem encavalados e com

esse método eu precisaria de 7 meses

para ter um resultado satisfatório”

tratamento para suor excessivo

A toxina botulínica, mais 
conhecida como botox, 
já está sendo utilizada 

também como função terapêu-
tica. O produto já é aproveitado 
com sucesso nas áreas de oftal-
mologia para tratar contrações 
musculares involuntárias e na 
prevenção de problemas estéticos 
na pele como rugas dinâmicas. 
O botox também ganha espaço 
como alternativa para combater 
a hiperidrose, problema que leva 
pessoas a apresentarem excesso 
de suor, comprometendo as 
atividades do cotidiano. O suor 
excessivo e de forma imprevi-
sível ocorre, mesmo quando a 
temperatura ambiente está fria 
ou a pessoa está em repouso. A 
situação é constrangedora para 
diversas pessoas, tanto na vida 
social quanto profissional.

A hiperidrose atinge de 1% 
a 3% da população, afetan-
do homens e mulheres, com 
prevalência maior em pessoas 
acima dos 18 anos, conforme 
dados da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (SBD). O trata-
mento depende da intensidade e 
desconforto, sendo que existem 
os procedimentos clínicos - an-
titranspirantes, anticolinérgico, 
toxina botulínica – e os trata-
mentos cirúrgicos.

O distúrbio ocorre nas axi-
las e também na palma das 
mãos, na maioria dos casos, 
mas também pode aparecer, 
em menor porcentagem, nos 
pés, face e couro cabeludo. 
A hiperidrose verdadeira cos-
tuma se manifestar desde o 
nascimento ou na primeira in-
fância. A causa da hiperidrose 
é genética e hereditária. Os 
sintomas podem ser piores 
em pessoas acima do peso, 
diabéticos ou em países de 
clima quente. O principal fator 
desencadeante do suor exces-
sivo é o estresse emocional 
(hiperidrose emocional); situ-
ações constrangedoras como 
falar em público, entrevista de 
emprego etc, ou uma maior 
sensibilidade dos centros regu-
ladores de temperatura corpo-
ral, localizados no hipotálamo, 
região cerebral.

O tratamento injeta a toxi-
na botulínica na área com suor 
excessivo para bloquear a pro-
dução exagerada. O produto 
bloqueia o fim do nervo, próxi-
mo às glândulas sudoríparas, 
responsáveis pelos sintomas, 
impossibilitando a passagem 
do estímulo ativador do pro-
cesso, minimizando o efeito 
desconfortável. O procedimen-

to é rápido, sem aumentar a 
transpiração em outros lugares 
do corpo e os efeitos duram de 
5 a 8 meses, mas pode variar 
conforme cada caso. Algumas 
pessoas sentem a necessidade 
de uma nova aplicação somen-
te a cada 12 meses.

O tratamento ocorre ao 
longo de duas semanas com 
boa eficácia na interrupção da 
sudorese e praticamente sem 
efeitos adversos. É importante 
ressaltar que o suor é uma 
resposta natural do organismo 
para regular a temperatura 
corporal e também pode surgir 
durante a prática de atividades 
físicas ou em momentos de 
estresse. Entretanto, quando a 
sudorese passa a ser excessiva, 
pode ser um sinal da doença e a 
partir disso é preciso buscar um 
tratamento mais adequado.

Ainda falta informação so-
bre o assunto por parte da 
população, pois uma grande 
parte não sabe que é possível 
diminuir o excesso do suor com 
o botox. O tratamento é uma 
arma poderosa. É importante 
ressaltar que o procedimento 
deve ser feito por um cirurgião 
credenciado pela Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 
e em uma clínica qualificada.
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cuidado: excesso de calor pode
provocar hipertermia em animais

O calor excessivo não é 
prejudicial apenas para 
os seres humanos, os ani-
mais também sofrem com 

ele. O bulldog francês Zizou, 2 anos, 
é um exemplo disso. A sua tutora, 
a contadora Lorena Aguiar, diz que 
por duas vezes ele teve hipertermia, 
aumento da temperatura corpórea 
em um curto espaço de tempo. 

Na primeira ocasião, eles es-
tavam na Esplanada do Mineirão. 
“Apesar de no dia estar nublado, 

estava muito quente. Assim que 
chegamos, o Zizou começou a 
ficar estranho, parecia que estava 
tossindo e respirando ao mesmo 
tempo. Fui para um canto com ele, 
pedi ao meu marido que compras-
se água mineral e joguei nele”. 

Lorena conta que foram mo-
mentos agonizantes tanto para 
ela quanto para o pet. “O grande 
problema dos bulldogs é que eles 
não param quietos e não sabem 
reconhecer que estão passando mal. 
Mesmo jogando água, a língua dele 
começou a ficar roxa e só melhorou 
depois que conseguimos acalmá-lo”. 

Na segunda vez que ele teve 
crise foi dentro de casa. Lorena 
relata que estava visitando uma 
amiga, que tem um casal de 
bulldogs, e Zizou passou mal de 
tanto brincar. “O que aconteceu 
foi semelhante: ele começou 
a respirar como se estivesse 
tossindo e o coloquei em um 
tanque com bastante água. Sei 
que é normal da raça, mas o meu 
cachorro respira muito mal. Há 
uma cirurgia para aumentar as 
narinas, mas como ele já passou 
por tantos procedimentos, não 
vou submetê-lo a isso”.

A veterinária Erika Penato 
reforça que as raças braquice-
fálicas (com o focinho curto), 
como shih tzu, bulldogs e pug, 
são mais propensas a hiperter-
mia. Além desses, os cães de 
agility (tipo de treinamento para 
conseguir superar obstáculos) 
também podem sofrer com o 
aumento excessivo da tempe-
ratura, devido ao excesso de 
exercício ou exposição ao sol. 
“A hipertermia ocorre quando o 
animal é submetido a tempera-
turas altas, seja pelo local onde 
está ou exercícios excessivos. 
Dessa forma, a troca de calor 
realizada por meio da respiração 
não é suficiente, subindo brusca-
mente, podendo levar à parada 
cardiorrespiratória, choque e 
óbito”, explica.

Os principais sintomas são 
respiração ofegante, cansaço, 
l íngua arroxeada, relutância 
para andar, desmaio e convul-
são. “Precisamos esfriar imedia-
tamente o pet com água (não 
pode ser gelada para evitar cho-
que térmico) e toalhas úmidas. 
Além disso, também tem que 
oferecer água fresca e colocar 
em um ambiente ventilado ou 
ar-condicionado. Mesmo após 
o socorro, recomenda-se levar 
ao médico veterinário para ava-
liação de consequências mais 
sérias do quadro”, finaliza.

Principais cuidados com os pets no calor:

Evitar passeios nas horas mais quentes do dia;

ter sempre água fresca disponível durante os
passeios em frasco portáteis;

usar protetor solar nas áreas sem pelo. sapatinhos e meinhas 
para proteger os coxins, se o chão estiver mais quente;

nunca deixar o animal dentro do carro e/ou amarrado ao sol;

usar spray de água durante o passeio para refrescar.

1
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Zizou já teve duas crises de hipertermia
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leíse costa

lidere como umA mulher

aeroporto de confins recebe 
reconhecimento internacional

Aeroporto é o único do Brasil a receber o prêmio

O Aeroporto Internacional de 
Belo Horizonte, mais conhecido 
como Aeroporto de Confins, foi 
considerado o melhor da Améri-
ca Latina e Caribe, na categoria 
entre 5 milhões e 15 milhões de 
passageiro por ano, e receberá 
o Prêmio Airport Service Quality 
(ASQ) 2018, concedido pelo Air-
ports Council International (ACI) 
World. O anúncio foi feito no 
dia 6 de março pela ACI World, 
organização representativa dos 
aeroportos em todo o mundo.

O ASQ é um programa criado 
em 2006 para avaliar a percep-
ção e experiência de viagem dos 
passageiros, por meio de 37 indi-
cadores de desempenho. Fazem 
parte do programa 75% dos 100 
aeroportos mais movimentados 
do mundo. O programa envolve a 
aplicação de 640 mil questioná-
rios por ano, em 47 idiomas e 91 
países. O prêmio ASQ reconhece 
os melhores resultados alcança-
dos pelos aeroportos em todo o 
mundo. No Aeroporto Interna-
cional de BH, 1.404 passageiros 
participaram da pesquisa durante 
todo o ano passado.

O ACI World está sediado no 
Canadá e foi criado para estimular 
a cooperação entre os membros 
e outros parceiros da aviação 
mundial, como a Organização da 
Aviação Civil Internacional (OACI), 
a International Air Transport Asso-
ciation (Iata) e a Civil Air Navigation 
Services Organisation (Canso).  

“Este reconhecimento repre-
senta o compromisso de todos 
os colaboradores da BH Airport 
com a evolução da qualidade de 
prestação de serviços oferecidos. 
Proporcionar a melhor experiên-
cia de viagem aos passageiros e 
tornar o aeroporto um instrumento 
estratégico para o desenvolvi-
mento econômico do Estado é o 
nosso propósito”, afirma Marcos 
Brandão, diretor-presidente da BH 
Airport.

indicadores

A exemplo da Pesquisa de 
Satisfação do Passageiro realizada 
pelo Ministério da Infraestrutura, 
as notas da pesquisa da ACI World 
são atribuídas em uma escala de 0 
a 5 e avaliam basicamente os mes-
mos indicadores de qualidade. Em 
2018, a nota geral do Aeroporto de 
Confins atingiu 4,07.

Entre os indicadores que regis-
traram melhor desempenho no ae-
roporto estão Limpeza do Terminal 
(nota de 4,42 em uma escala de 0 
a 5), Ambiente do Aeroporto (4,37) 
e Painéis de Voos (4,22). 

A cerimônia de entrega do 
Prêmio ASQ vai ocorrer durante 
a Conferência do ACI, que será 
realizada em Bali, Indonésia, em 
setembro.

“Este reconhecimento representa
o compromisso de todos os

colaboradores da BH Airport com
a evolução da qualidade de

prestação de serviços oferecidos”
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E sta semana, a série #On-
deElaQuiser conversou 
com Nely Pereira Aquino 
(foto), 46, a segunda 

mulher a ocupar a presidência 
da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. 

Pertencente ao PRTB, a pri-
meira vez que Nely “fez política” 
tinha 14 anos. Nascida na cidade 
de São Sebastião do Maranhão, 
na região do Rio Doce, ela pan-
fletava para um político na região 
de Venda Nova, em BH, para onde 
se mudou aos 11. De menina para 
mulher da periferia, como ela se 
autorrefere, muita coisa mudou. 
A começar pelo cenário, eleita 
vereadora com 4.765 votos, vindos 
principalmente de Venda Nova, 
hoje, ocupa a principal cadeira 
da Câmara.

Cabe à Mesa Diretora deliberar 
sobre assuntos internos da Casa e 
dirigir os trabalhos em Plenário. As-
sim como qualquer eleição, para se 
eleger é preciso campanha. Logo, 
é preciso articulação política para 

ser a escolhida para representar o 
Poder Legislativo durante 2 anos. 
Ela conseguiu 24 votos, contra nove 
de Orlei (PT do B), o rival mais bem 
colocado.

Nely é a segunda mulher a 
se eleger para o segundo posto 
mais importante da política de 
BH, sendo que a primeira mulher 
a ocupar a presidência da Casa 
em toda a história do Legislativo 
Municipal foi a vereadora Luzia 
Ferreira, em 2009.  Nas últimas 
eleições, apenas três mulheres, 
além dela, foram eleitas verea-
doras na capital: Cida Falabella 
(PSOL), Bella Gonçalves (PSOL) e 
Marilda Portela (PRB). “Tenho um 
respeito tremendo por todas as 
mulheres que conseguem ocupar 
espaços, principalmente políticos, 
dentro da nossa atual sociedade”, 
diz citando Áurea Carolina (PSOL), 
com quem trabalhou na Câmara 
por 2 anos.

“Para a democracia funcionar, 
antes de tudo é preciso respeito”, 
diz. Fora isso, diálogo e transparên-
cia são as habilidades que a vere-
adora elenca como as principais 
para exercer seu cargo. 

machismo e o fator Kalil

Para ela, é difícil eleger as 
principais causas para a ausência 
de mulheres na política. “Uma 
das questões é a falta de apoio 
familiar. Quando o homem decide 
que vai entrar para a política, ele é 
o arrimo financeiro da casa, toma 
a decisão e, geralmente, já tem o 
apoio da esposa. Quando a mulher 
decide por este caminho, nem 
sempre encontra apoio”, avalia.

A vereadora sabe bem, se-
gundo seus cálculos, seu dia pode 
chegar à 16h de trabalho. Ela tem 
um filho de 5 anos. “Se eu não 
tiver apoio dentro de casa, não 
consigo desenvolver essa função”. 
Outro empecilho é a desconfiança 
feminina. “Existe o preconceito da 
própria mulher com a mulher em 
relação à capacidade do desenvol-
vimento do trabalho”.

Na época da eleição da Câ-
mara, a vereadora, de base go-
vernista, foi apresentada como 
a candidata de Alexandre Kalil 
(PHS). Apesar de alegar que isso 
não a incomodou, ela enxerga 
machismo na repercussão. “Todos 
os candidatos à presidência da 
Câmara que presenciei até hoje 
tiveram interferência do Executivo. 
O prefeito sempre se posiciona. 
Alguns foram falar que minha 
eleição só tinha se dado pela 
interferência do Kalil. Quer dizer, 
uma mulher não tem capacidade 
de articular o suficiente para ser 
presidente? Se fosse um homem, 
eles não fariam isso. Para mim, é 
machismo”, conclui firme.

O estilo enérgico, inclusive, é 
mencionado. “Alguns me definem 
como uma pessoa firme demais, 
não é Carol?”, sorri direcionado 

a pergunta para a fotógrafa da 
Câmara. “Não sou de titubear. Se 
a decisão tem que ser tomada, eu 
tomo. E isso não é o perfil esperado 
de mulher, esperam fragilidade. 
Misturam sensibilidade com fragi-
lidade”, afirma.

as próximas

Para a vereadora, fincar ban-
deiras de pioneirismo na política 
garantirá espaços para as próxi-
mas gerações de mulheres. “A 
nossa sociedade é machista e a 

política é um ambiente machista. 
Essa mudança é em médio e longo 
prazo”.

Nem a Lei 9504/1997 que 
estabelece o patamar mínimo de 
30% de candidatas femininas tem 
cumprido seu papel. “Da forma 
que está, acaba facilitando certas 
falcatruas, porque obriga o partido 
a ter um número de mulheres e 
não tem essa quantidade exata in-
teressada em participar. Se estivés-
semos uma lei que determinasse a 
porção de mulheres eleitas, acho 
que seria diferente”. 

Para ela, o problema é es-
trutural.  “A disputa é muito 
injusta, porque o poder finan-
ceiro não está nas mãos das 
mulheres. É difíci l  conseguir 
dinheiro para campanha, apoio 
e até passar para a sociedade 
a possibilidade de desenvolver 
trabalho, pois ao longo dos 
séculos, elas participaram tão 
pouco”. Ela percebe isso no 
dia a dia. “Sento em mesas de 
reuniões com 15 pessoas e sou 
a única mulher. Isso é uma coisa 
que choca”, finaliza.

“Alguns foram falar que minha
eleição só tinha se dado pela

interferência do Kalil. Quer dizer,
uma mulher não tem capacidade
de articular o suficiente para ser

presidente? Se fosse um homem,
eles não fariam isso”
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#ondeelaQuiser

Entre em contato: (31) 3846 7739

hospedagem Cama e Café, 
Aventura, café com Batuque, 
cachoeiras, trekking, bike, moto...

Secretaria de Governança 
de Desenvolvimento, 

Turismo e Cultura
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No dia 28, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) 
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio do Departamento 
de Proteção Básica (DPB), realizou mais uma reunião com os 
coordenadores dos centros de Referência de Assistência Social 
(Cras). O objetivo foi discutir diversas pautas relacionadas à 
rotina do trabalho, como o fluxo com o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), cronograma de capacitações para março 
e planejamento do trabalho, entre outras.

Durante o encontro, o supervisor de Gestão do Cadastro 
Único do Departamento de Transferência de Renda (DTR), Thiago 
Oliveira, abordou diversos tópicos relacionados ao registro do 
acompanhamento familiar no Sistema de Condicionalidades 
(Sicon). 

Ele explicou também como funciona o processo de adver-
tência, bloqueio e suspensão dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família que não cumprem as condicionalidades na saúde, 
educação e assistência social, previstas pelo programa.

A supervisora de acompanhamento dos Cras, Erica Fernan-
des, destacou o trabalho em conjunto: “A parceria com o DTR 
é de extrema importância para o aprimoramento constante 
do trabalho dos profissionais que atuam no Cras, e essas 
reuniões proporcionam espaços para troca de experiências e 
aprendizado”.

Brumadinho: a maior operação
de busca e salvamento do Brasil

Após pouco mais de um mês do rompimento 
da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, 
cerca de 1.800 bombeiros militares passaram 
pela operação de busca e salvamento na região, 
além de efetivos de outras forças de segurança e 
apoio. Também estiveram envolvidas 62 máqui-
nas pesadas, 31 aeronaves, 22 equipes de cães 
farejadores, em mais de 530 horas de trabalho.

Esta é a maior operação de busca e salvamento 
interagências realizada no país. O governador de 
Minas, Romeu Zema (Novo), instituiu um gabinete 
de crise, imediatamente após a tragédia, para or-
ganizar a atuação na região atingida. A partir daí, 
houve a atuação harmônica e integrada de mais 
de 55 órgãos públicos, envolvendo a atuação em 
nível municipal, estadual e federal. Sendo somen-
te do Governo de Minas mais de 25 instituições, 
entre secretarias de Estado, autarquias, agências 
reguladoras, fundações e órgãos de Justiça.

Os bombeiros mineiros contaram com o 
apoio do Corpo de Bombeiros de outros Estados 
(Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Rio Grande do 
Sul), além da Força Nacional e das Forças Armas e 
Exército de Israel. Todos os profissionais atuaram 
sob o comando do CBMMG.

O volume de rejeitos, que se espalhou por 
uma área de 4 milhões de metros quadrados, foi 
de cerca de 10,5 milhões de metros cúbicos, o que 
equivale a 4,2 mil piscinas olímpicas. Para retirar 
todo esse material foi necessário que os bombeiros 
organizassem um trabalho de inteligência. Para 
tal, o CBMMG tem em seus quadros especialistas 
formados nacional e internacionalmente, em 
países como Japão, Reino Unido e Portugal, além 
de um corpo técnico de engenheiros, geotécnicos, 
aviadores, entre outros.

Até o momento mais de 60% dos corpos dos 
desaparecidos já foram localizados e identificados. 
O CBMMG já realizou mais de 378 recuperações de 
corpos e segmentos corpóreos que foram repassa-
dos à Polícia Civil (PC), responsável pelo trabalho 
de identificação das vítimas. Todo o trabalho de 
identificação é feito com um corpo de legistas da 
PC altamente qualificado.

trabalhos aéreos

No primeiro mês da operação foram 
feitos 299 pousos e decolagens por dia, 
o que resultou na maior movimentação 
aérea do Estado. Para se ter uma ideia, o 
Aeroporto de Confins realiza cerca de 260 
pousos e decolagens por dia. Somente a 
operação aérea em Brumadinho envolveu 
31 aeronaves e mais de 1.516 horas de voo 
até o momento. Com essa quantidade de 
horas voadas, utilizando o helicóptero, em 
condições normais de velocidade e alcance, 
seria possível dar quase oito voltas comple-
tas ao mundo.

Além das aeronaves, estão envolvidos 
nos trabalhos um balão de observação, um 
radar de drones, uma estrutura de controle 
aéreo específico e 7 drones do CBMMG, com 
recursos de imagem termal, dando apoio 
às operações em terra. As aeronaves são 
monitoradas em tempo real graças a um sis-
tema específico montado para a operação. 

O trabalho dos cães farejadores tam-
bém tem sido essencial para a operação. 
Nos últimos 7 dias, todos os corpos e seg-
mentos localizados foram encontrados com 
o apoio dos cães.

integração

A integração tem sido aspecto fundamental 
da operação. A partir de uma investigação da 
Polícia Civil, por exemplo, foram identificados dois 
estelionatários - que haviam inserido nomes falsos 
na lista de desaparecidos com intenção de obter 
vantagem econômica ilícita - o que evitou buscas 
desnecessárias das equipes de resgate. A Polícia 
Militar auxilia no isolamento do local e proteção 
dos locais evacuados; a Defesa Civil realiza o 
reestabelecimento de serviços essenciais e gestão 
das pessoas desalojadas, entre outras atividades. 
O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Sisema) monitora os impactos ambientais 
e implementa medidas mitigadoras, para que o 
impacto na fauna e flora sejam os menores possíveis. 

A operação não possui previsão de término e 
somente existem duas hipóteses de encerramento: 
a localização de todos os corpos desaparecidos ou a 
impossibilidade real de recuperação de corpos devido 
à questão biológica, que diz respeito ao momento em 
que o estado de decomposição dos corpos impedirá a 
sua localização em meio ao rejeito devido à interação 
entre os materiais. Até o presente momento, não 
houve nenhum dia em que não tenha ocorrido a 
localização de corpos ou segmentos, o que comprova 
ainda ser impossível prever o término da operação.

somente a operação aérea envolveu 31 aeronaves
e mais de 1.516 horas de voo até o momento
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Secretaria realiza reunião 
com coordenadores

dos Cras em Juiz de Fora

objetivo foi discutir diversas
pautas relacionadas à rotina do trabalho
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http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Com orçamento aprovado no 
valor de R$ 12,5 bilhões para 2018, a 
Prefeitura de BH, encerrou o ano com 
frustração de receita de cerca de 15%, 
somando uma arrecadação de R$ 
10,6 bilhões. O montante foi investido 
em quase sua totalidade, conforme 
relatório apresentado pela Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamen-
to e Gestão, em audiência pública da 
Comissão de Orçamento e Finanças 
Públicas no último dia 27. A atividade 
foi realizada para discutir a prestação 
de contas do Município referente ao 
último quadrimestre de 2018 e um 
balanço do ano em comparação a 
2017, em atendimento à Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 2018 (Lei 
11070/17) e à Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 101/00).

receitas
Subsecretário de Planejamento e 

Orçamento, Bruno Passeli apresentou 
um relatório simplificado das contas e da 
execução orçamentária, destacando que 
a prefeitura conseguiu aumentar suas re-

ceitas correntes em 5,9% no comparativo 
com 2017, mesmo com a frustração nos 
repasses do governo estadual. De acordo 
com o relatório, a arrecadação tributária 
da própria prefeitura superou a previsão 
estabelecida na Lei do Orçamento Anual 
(LOA) 2018, alcançando 101% do total, 
sendo pouco mais de R$ 3,8 bilhões. O 
gestor pontuou, no entanto, que, no ano 
passado, foram mais de R$ 400 milhões 
que o município deixou de receber e, em 
2019, já são R$ 135 milhões.

Secretário Municipal de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, André Reis afirmou 
que BH tem uma boa saúde fiscal, “mas 
2018 foi marcado por uma péssima sinali-
zação, que foi a do não repasse de verbas 
constitucionais pelo governo do Estado”, 
afetando diretamente o financiamento de 
políticas públicas. O gestor pontuou que 
os recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
- Fundeb (não repassados pelo Estado) 
seriam utilizados para pagamento de 
pessoal, o que teve que ser assumido pelo 
Tesouro Municipal. Outras despesas foram 
postergadas para 2019.

“A gente não teve um colapso 
porque começamos a segurar a 
execução orçamentária já no meio 
do ano, nas primeiras sinalizações 
de retenção”, alertou o secretário. “O 
que nos resta é captar financiamen-
to. Temos hoje nove operações de 
crédito”, completou Reis, afirmando 
que “para 2019, temos uma sinaliza-
ção complicada. Não há como não 
pensar em comprometimento das 
políticas públicas se isso perdurar até 
o final do semestre”.

Além da frustração nas trans-
ferências correntes (Estado), tam-
bém as receitas de capital ficaram 
aquém do previsto. Reis destacou 
que, apesar do Município ser um 
bom pagador diante das institui-
ções financeiras, é preciso que a 
União seja avalista nas operações 
de crédito. “Mas a União já atingiu 
seu teto, em razão de sua situação 
fiscal ruim. Nesse contexto, se a 
União não melhorar seus indica-
dores, também a infraestrutura da 
cidade pode ser comprometida”, 
alertou o gestor.

mesmo com redução dos repasses,
PBh mantém equilíbrio das contas

novos memBros do codemA tomAm Posse

No dia 21 de fevereiro aconteceu 
a posse da nova equipe do Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável e Melhoria do Ambiente 
(Codema), realizada em reunião ordi-
nária na Câmara Municipal de Itabirito. 
“Que possamos contribuir bastante 
para a sustentabilidade ambiental de 
Itabirito”, anunciou Jarbas Lima Lemos, 
representante da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, que presidiu a reunião.

A nova equipe conta com a estreia 
de representantes da Associação de 
Guardas Municipais de Itabirito, que 
venceu a eleição para a cadeira de 
associações comunitárias e afins; e da 
ONG Vida Animal, que assume a vaga 
para uma entidade com função de 
defesa do meio ambiente. Completam 
o Codema quatro entidades represen-
tativas da sociedade civil organizada, 
sendo elas: Adesita, CDL, Rotary e a 
Associação Comercial Empresarial – 
ACE Itabirito.

O conselho também é composto 
por seis membros do poder público, 

sendo um representante das secreta-
rias de Saúde, Meio Ambiente e Urba-
nismo cada; uma cadeira para o Saae; 
uma vaga para a Câmara de Itabirito; 
e um representante da Emater.

Fundado em dezembro de 1994, 
por meio da Lei Municipal 1880/94, 
o conselho tem o objetivo de propor 
diretrizes para a Política Municipal do 
Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, visando à defesa, conservação, 
recuperação e melhoria da qualidade 
ambiental do município.

O secretário municipal de Meio 
Ambiente e presidente do Codema, 
Antônio Marcos Generoso, enviou uma 
mensagem à nova equipe, reforçando 
a importância da participação de vários 
representantes da sociedade em um 
conselho que trata sobre o crescimento 
responsável do município. “Serão 2 anos 
de desafios e tenho certeza que a contri-
buição de vocês fará com que Itabirito 
continue se desenvolvendo de maneira 
sustentável, sendo um exemplo de cui-
dado com o meio ambiente”, destacou.

A Guarda Civil Munici-
pal de Belo Horizonte 
passa a contar com 
uma frota totalmente 

renovada e ampliada. Os novos 
veículos foram apresentados 
pelo prefeito Alexandre Kalil 
(PHS) na sede da prefeitura e já 
começaram a ser utilizados pela 
instituição nas ações de seguran-
ça na capital.

A nova frota é composta por 
60 motocicletas e 84 viaturas 
de quatro rodas, somando 144 
veículos. O acréscimo é de 28,5% 
se comparado à antiga, que 
dispunha de 39 motocicletas e 
73 viaturas de quatro rodas, com 
total de 112 veículos.

Aprovada pela Câmara de 
Coordenação Geral (CCG) da 
prefeitura, a compra de mais mo-
tocicletas para a Guarda, o que, 
considerando os veículos que já 
integram a nova frota, vai signifi-
car um aumento de quase 50%.

“Vamos aumentar a seguran-
ça nas ruas de Belo Horizonte. A 
cidade não só está mais segura, 
como tem que apresentar uma 
sensação melhor de segurança. 
Esse aumento da frota, que esta-
va programado antes mesmo do 
Carnaval, é o resultado de uma 
economia que temos feito na 
Prefeitura, para colocar o gasto 
na rua. É simplesmente uma filo-
sofia de trabalho, que tem como 

objetivo atender a população. 
Não adianta a prefeitura ficar 
atendendo prédio e burocracia”, 
afirmou Alexandre Kalil.

O prefeito lembrou ainda 
que o edital do concurso para a 
contratação de mais guardas será 
publicado no próximo mês de 
março, prevendo a destinação de 
20% das vagas para as mulheres. 
O percentual anterior era de 5%.

inovação
De acordo com a Secreta-

ria Municipal de Segurança e 
Prevenção, a principal novidade 
da frota da Guarda Municipal é 
a inclusão de dez veículos com 
cela, que serão usados no trans-
porte de detidos. Houve, ainda, 
a incorporação de dois quadri-
ciclos, cedidos pela Fundação 
Municipal de Parques e Zoobotâ-
nica, para serem utilizados pelo 
recém-criado Grupamento de 
Patrulha Ambiental da Guarda 
Municipal.

Para o comandante da 
Guarda Municipal,  Rodrigo 
Sérgio Prates, o novo aporte 
logístico potencializa ainda 
mais a capacidade da corpora-
ção em garantir um Carnaval 
seguro para a população. “A 
chegada das novas viaturas nos 
fortalece para que possamos 
dar a Belo Horizonte o Carnaval 

que a cidade merece. Antes, 
por exemplo, não tínhamos 
micro-ônibus. A chegada de 10 
viaturas com compartimento 
para o transporte adequado dos 
presos também merece desta-
que. Recebemos ainda bicicletas 
elétricas, que darão suporte ao 
patrulhamento de áreas como 
a da Pampulha, onde se con-
centra um patrimônio artístico 
que merece atenção especial”, 
considerou.

A substituição da frota é 
prevista no contrato firmado com 
a empresa locadora de veículos 
e ocorre a cada três anos, sem 
custos adicionais para o Muni-
cípio. A modalidade do contrato 
possibilita que a Guarda Munici-
pal tenha sempre uma frota de 
veículos em ótimas condições 
de uso, para o exercício de suas 
atividades de patrulhamento 
preventivo e policiamento co-
munitário.

A Guarda Civil Municipal de 
Belo Horizonte conta com um 
efetivo de 2.054 agentes, sendo 
71 guardas femininas. Na última 
segunda-feira, dia 25/2, o pre-
feito Alexandre Kalil determinou 
que o efetivo feminino da Guarda 
passe de 5% das vagas para 20% 
das vagas. A orientação vale já 
para o próximo concurso público 
da instituição, que terá o edital 
lançado em março.

Guarda Civil Municipal
ganha nova frota em BH

Kalil:  “vamos aumentar a segurança nas ruas de Belo horizonte”
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https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11070/2017
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11070/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm
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A última semana de fevereiro 
entrou para vitoriosa história qua-
se centenária do Cruzeiro Esporte 
Clube, quando foi dado o pontapé 
inicial para a primeira equipe 
de futebol feminino profissional 
do clube. As atletas, chamadas 
pela torcida de “As cabulosas” se 
apresentaram para começar as 
atividades visando o Campeonato 
Brasileiro A-2, que começa no 
final de março, e o Campeonato 
Mineiro, marcado para o segundo 
semestre.

Um dos destaques do elenco, a 
atacante Paula Vicenzo, comentou 
sobre o acerto com a equipe estre-
lada e acredita que pode construir 
uma história de sucesso em Belo 
Horizonte.

“Tive várias propostas, mas o 
que me chamou atenção realmen-
te foi isso, trabalhar em um clube 
grande, de camisa. É um projeto 

que tem tudo para dar certo. 
Apesar de nova, chego somando 
com minha experiência e espero 
contribuir com minhas passagens 
por seleções de base e principal. 
Foram 5 anos na Ferroviária-SP e 
mudar agora para um clube como 
o Cruzeiro é uma sensação única. 
Mal cheguei e meu carinho pela 
instituição já é muito grande. A 
expectativa é a melhor possível, 
espero que seja um ano de muito 
sucesso para nós e o primeiro de 
um projeto duradouro e vitorioso”, 
revelou.

Natural de São Paulo, essa será 
a primeira vez que Paula atuará 
fora do local de nascimento. Sem 
nunca ter atuado com as novas 
companheiras, ela espera conhecer 
e entrosar com o grupo o mais 
rápido possível.

“Nunca trabalhei com nin-
guém do elenco e da comissão 

técnica. É tudo novo, o estado, a 
cidade, o clube e as companheiras 
de trabalho. Espero que essa mu-
dança seja positiva”, disse.

seleção brasileira

No mês de junho, a seleção bra-
sileira feminina disputará a Copa do 
Mundo da modalidade na França. 
Com passagens pelas seleções bra-
sileiras Sub-17, Sub-20 e principal, 
Paula espera que o Brasil faça uma 
grande campanha no torneio.

“Espero que tenhamos um 
período de preparação bom para 
chegarmos na Copa do Mundo e 
praticarmos o nosso melhor jogo 
e trazer um resultado importante 
para o Brasil. Nessa mudança que 
passa o futebol feminino, nessa 
evolução é muito importante trazer 
um título mundial que não temos”, 
concluiu.

hidroginástica não é voltada
apenas para a terceira idade

A hidroginástica é conhe-
cida por ser praticada 
por pessoas da terceira 
idade. Mas esse é um 

cenário que vem se transformando 
a cada dia, pois a modalidade tem 
conquistado adeptos de todas as 
idades em busca de sair do se-
dentarismo e melhorar a saúde. 
De acordo com o educador físico 
Lenon Ribeiro, o exercício traz diver-
sos benefícios para o corpo e é uma 
das atividades mais procuradas nos 
clubes e escolas de natação. “Uma 
média de 30% dos meus alunos 
tem entre 20 e 40 anos”, afirma.

Ele explica que a hidroginástica 
é uma atividade aeróbica e deve 
ser feita com a supervisão de um 
profissional. “Ela é indicada para 
todas as idades, principalmente 
para quem nunca praticou exercício 
físico ou possui baixo condiciona-
mento. Também é recomendada 
para gestantes e até mesmo crian-
ças. Não traz nenhum risco para a 
saúde, mas é importante realizar 
uma avaliação antes de iniciar a 
atividade. A única restrição é para 

pessoas que sofrem com osteopo-
rose, hipertensão arterial grave, 
diabéticos não controlados e febre. 
Esses podem praticar, mas é preciso 
uma liberação médica”, alerta.

Ribeiro diz que um dos gran-
des diferenciais da hidroginástica 
para as demais atividades é que 
ela é praticada na água e é de 
baixo impacto. “Não fica aquela 
sensação de dor no corpo, can-
saço e transpiração. O efeito é de 
relaxamento dos músculos e alívio 
das tensões. Todas as aulas são 
bastante divertidas e unem a ati-
vidade física, música, sem contar a 
energia contagiante do ambiente. 
Normalmente, duram em média 
de 45 minutos a uma hora e 
sempre utilizamos equipamentos 
de natação como flutuadores, 
halteres e bastões”.

Entre os diversos benefícios, 
o educador físico cita a melhora 
da circulação, respiração e flexi-
bilidade do corpo. “Além disso, 
previne doenças cardiovasculares, 
pois diminui a frequência cardíaca 
e a pressão arterial, resultando 
em melhor trabalho do coração. 
A atividade também promove 
bem-estar, reduz o estresse e a 

ansiedade, melhora o humor, bem 
como aumenta a capacidade de 
coordenação motora”.

Mesmo sendo uma atividade 
feita dentro da piscina, garantir 
uma boa hidratação do corpo é 
fundamental. Para os clubes onde 
não tem cobertura, também é 
indicado o uso de protetor solar 
e chapéu. No que diz respeito às 
roupas, Ribeiro recomenda que as 
mulheres prendam o cabelo e pre-
firam um maiô. Já para os homens, 
calção de praia ou sunga.

Há também quem procure 
as aulas de hidroginástica com 
o objetivo de emagrecer. Nesse 
caso, Ribeiro esclarece que a 
prática regular realmente faz 
perder peso, pois os movimentos 
na água consomem energia do 
corpo. “No entanto, essa não é a 
melhor atividade indicada para 
quem deseja emagrecer, porque 
o gasto calórico é muito pequeno. 
Em uma aula de cerca de uma 
hora é possível eliminar apenas 
400 calorias”, finaliza.

aluna nova

A professora Fernanda Antunes, 33 anos, começou a praticar 
hidroginástica há cerca de 2 meses. Desde então, tem se sentido 
mais motivada. “Eu precisava fazer alguma atividade e uma amiga 
comentou sobre a hidroginástica. No início tive um certo preconceito, 
pois pensava que só teria pessoas mais idosas na aula. Mas quando 
iniciei, muitos alunos tinham a mesma idade que eu”, comenta.

Ela diz que andava muito estressada com a rotina de trabalho 
e estudo. “Notei que isso melhorou bastante, tenho ficado mais 
relaxada no dia a dia, sem falar nos benefícios do exercício para o 
corpo. Saio da aula com as energias renovadas e me sentindo mais 
leve. É como se os problemas desaparecessem por um momento. É 
sempre uma alegria muito grande”.

Exercício vem ganhando adeptos
de todas as faixas etárias
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“O efeito é de
relaxamento dos
músculos e alívio

das tensões”

Atacante Paula vicenzo espera
construir história no cruzeiro

Paula vicenzo (primeira)

Antes da estreia na LNF, Minas
terá desafios em Três Pontas

A s datas oficiais da Liga 
Nacional de Futsal (LNF) 
ainda não foram divul-
gadas pela organização 

da maior competição nacional da 
modalidade. A indefinição não 
representa um problema para a 
equipe comandada por Peri Fuen-
tes, que se aproxima de um mês 
e meio de intensos treinos físicos 
e táticos.

Antes da estreia na LNF 2019, 
o Minas irá entrar em quadra para 
compromissos oficiais. Todos, porém, 
longe de BH. Entre os dias 15 e 17 de 
março, a equipe minastenista parti-
cipa, na cidade de Três Pontas (MG), 
de um torneio quadrangular. Os ad-
versários serão Brasília, Três Corações 
e Três Pontas. Na sequência, o Minas 
segue para São Paulo, onde terá dois 
amistosos. No dia 19 de março, o jogo 
será na cidade de Taubaté, contra o 
time da cidade, às 16h. No dia 20, 
às 17h, os minastenistas estarão em 
São José dos Campos e também irão 
enfrentar a equipe local.

Segundo o técnico, os jogos 
contribuem para a avaliação do 
trabalho que vem sendo feito.

“Partindo da observação dos 
treinos, já que não fizemos nenhum 
amistoso, a avaliação é extrema-

mente positiva. A gente sente uma 
evolução técnica, física e tática. 
Tudo isso em um grupo bem refor-
mulado. Vamos ter um torneio na 
metade de março em Três Pontas. 
Será um quadrangular nos dias 15, 
16 e 17 de março. Nos dias 19 e 20 
teremos dois amistosos em São 
Paulo. Com essa sequência de cinco 
jogos, vamos ter um parâmetro, 
uma noção melhor da equipe, por-
que temos dificuldade em conseguir 
jogos. Nosso parâmetro fica sendo 
o treino, o que está sendo positivo”.

Em 2019, o Minas será formado 
por um elenco jovem, com muitos 
atletas oriundos das categorias 
de base. Boa parte da equipe foi 

treinada por Fuentes quando o 
técnico liderava a equipe Sub-20 
do clube, posto que ocupou nos 
últimos 3 anos.

Para a atual temporada, che-
garam Josué, Renatinho, Henrique, 
Maico e Vitor, jogadores que, ape-
sar da juventude, são experientes e 
acumulam passagens por grandes 
times do futsal brasileiro.

A configuração da equipe faz o 
treinador acreditar que a intensi-
dade será a principal característica 
do time minastenista em quadra. 
“Vejo como ponto forte a intensida-
de, uma busca pela evolução, pelo 
crescimento e, consequentemente, 
pelos resultados”, conclui.

Peri Fuentes irá liderar a 
jovem equipe na lnF 2019
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