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FAlhA humAnA é o motivo
mAis comum de Acidentes
com pequenAs AeronAves

A segurança no voo de 
pequenas aeronaves 
voltou a ficar em evi-
dência após a queda 

de um monomotor no bairro 
Caiçara, região Noroeste de Belo 
Horizonte, no último dia 13, que 
resultou na morte do piloto. O 
país já registra 54 acidentes 
desse tipo somente neste ano. 
Problemas operacionais, de 
manutenção e negligência às 
condições meteorológicas são 
apontados como as principais 
causas de acidentes com esses 
modelos de aviões. Segundo o 
coronel aviador da Força Aérea 
Carlos Conrado Pinto Coelho, 
todos esses processos envolvem 
falha humana.
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O interesse de parte dos membros do 
PSDB em compor a base aliada do gover-
nador Romeu Zema (Novo) desagrada o 
deputado João Vítor Xavier (foto), que es-
tuda desfiliar-se do partido e ingressar no 
Democratas. A disputa à prefeitura de Belo 
Horizonte, em 2020, também está nos planos 
do parlamentar que, se optar por essa sigla, 
terá o apoio do senador e presidente do DEM 
em Minas, Rodrigo Pacheco.

João Vítor Xavier pode trocar PsdB
pelo democratas e disputar a PBH
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Há 110 anos, o médico Carlos Chagas descobria o protozoário causador da doença que 
leva seu sobrenome. Hoje, o Brasil não tem o que celebrar, uma vez que entre os 6 milhões 
de infectados existentes na América Latina, pelo menos 1 milhão são brasileiros, segundo 
dados do Ministério da Saúde. A falta de empenho da indústria farmacêutica em pesqui-
sar tratamentos mais eficazes para a patologia é apontada como um dos motivos para a 
estagnação da endemia. 

setor de produtos orgânicos injetou 
r$ 4 bilhões na economia em 2018

O Brasil é campeão mundial de con-
sumo de agrotóxicos e a população tem 
tomado consciência do veneno que chega 
aos pratos. Prova disso é que o setor de 
produtos orgânicos cresceu 20%, de 2017 
para 2018, e faturou R$ 4 bilhões. Para este 
ano, segundo a Organis, a expectativa é 
que os índices sejam 15% a 20% maiores.

A área Central de Belo Hori-
zonte vai ganhar um novo espa-
ço de compras: o Shopping Ca-
rijós, localizado nas imediações 
da Praça Sete. Com 300 lojas e 
área de 2 mil metros quadrados, 
a expectativa é de 500 mil visi-
tas por dia. A inauguração está 
prevista para junho.

Na prefeitura de JF,
ficha suja fica de fora

Em Juiz de Fora, quem não atender 
às normas da Lei da Ficha Limpa, não 
poderá ser nomeado para cargos co-
missionados da prefeitura. A medida 
moralizadora faz parte da reestrutura-
ção administrativa do município, com 
a finalidade de garantir a probidade da 
administração.

Shopping popular na Praça Sete
será inaugurado em junho
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economiA – páGinA 4

mais de um século depois, doença de
Chagas segue endêmica no Brasil

Veja dicas para quem quer praticar
ioga no conforto de casa

Falta de ciclovia em BH leva patinetes
elétricos às ruas e calçadasesPOrTe – PágInA 12 CIdAdes – PágInA 10

queda do monomotor no bairro caiçara foi
o 54º registro de acidente somente este ano
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E D I T O R I A L

Loraynne Araujo

em apenas 4 meses, acidentes com
aeronaves chegam a 54 no Brasil

No sábado, dia 13, um acidente 
com um monomotor surpreen-
deu Belo Horizonte. Por volta das 

15h, o avião caiu no bairro Caiçara, na 
região Noroeste da capital, matando o 
piloto Francisco Fabiano Gontijo, 47 anos. 
Entretanto, esse tipo de acontecimento 
está se tornando cada vez mais comum 
no Brasil. Segundo dados do Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea 
Brasileira (FAB), apenas neste começo 
de ano já foram registrados 54 acidentes 
com aeronaves em território nacional. 
Para se ter uma ideia, ao longo de 2018, 
as quedas somaram 166. 

Para falar sobre a segurança desse 
tipo de aeronave, o edição do Brasil con-
versou com Carlos Conrado Pinto Coelho 
(foto). Ele é coronel aviador da Força 
Aérea aposentado, piloto de linha aérea 
e acrobacia, além de instrutor de voo, 
checador de piloto civil e especialista em 
prevenção e investigação de acidentes.

por que os acidentes com 
monomotores são mais 
frequentes do que os da 
aviação comercial? 

Os acidentes com aeronaves de 
pequeno porte são mais frequentes, 
pois a quantidade desses modelos 
aéreos é maior e uma parte deles 
são pilotados por pessoas com menos 
experiência.

podemos dizer que viajar 
de monomotor é perigoso?

Não, viajar em pequenas aero-
naves não é perigoso desde que o 
piloto siga bem as regras, conheça 
as limitações de sua aeronave e res-
peite as informações que recebe de 
tráfego, meteorologia e segurança 
de voo. Mas essa exigência serve para 
aeronaves de qualquer porte.   

quais são as principais cau-
sas desses acidentes?

As principais causas de acidentes 
são falhas operacionais, de manu-
tenção e condições meteorológicas 
adversas. Ou seja, na maioria dos 
casos, são falhas humanas. 

quando uma pessoa está 
apta para pilotar um mo-
nomotor?

A carreira de um piloto começa 
em uma escola com aulas e provas 
teóricas. Depois disso, ele é avaliado 
e começa a instrução prática. Após 
uma série de aulas de conhecimen-
to básico e cumulativo, a pessoa é 
novamente avaliada e, se aprovada, 
recebe o brevet, uma autorização para 
voar sozinho e sem o instrutor. 

Para seguir na carreira e ser 
remunerado na atividade, o aluno 
tem que ter a qualificação de piloto 

comercial, que se dá somente após 
200 horas de voo. Ele precisa ter 
condições de voar por instrumentos, 
ou seja, é necessário ser qualificado 
para voar em condições meteoroló-
gicas adversas. O próximo passo é 
ser piloto de linha aérea, que requer 
aprovação em exames teóricos e 
práticos. 

É válido ressaltar que desde a 
concessão do brevet, o piloto está 
apto a voar com monomotores. Já 
para alçar multimotores, somente 
com provas teóricas e práticas. As 
avaliações são obrigatórias e anuais 
até os 45 anos, com exames teóricos, 
práticos (mínimo exigido de 70%) e 
aptidão física. Após essa idade, os 
exames físicos passam a ser de 6 em 
6 meses e todas essas normas são 
respeitadas e fiscalizadas.

como é fiscalização desses 
aviões? 

A fiscalização fica por conta da 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), é aleatória e pode acontecer 

a qualquer momento ou programada 
em cada região. O operador e o piloto 
que não tiverem com seus documen-
tos e os de sua aeronave em dia são 
punidos.

Como funciona os aero-
portos que recebem esses 
aviões menores? 

Em todos os aeroportos controla-
dos há fiscalização. Para os outros, o 
Serviço Regional de Aviação Civil 
(Serac) realiza o monitoramento pe-
riódico e aleatório. Todo voo tem que 

ter um plano de voo, seguir as regras 
de tráfego e obedecer a fiscalização 
dos órgãos gestores, podendo ser in-
terceptados, aprendidos ou multados 
se deixarem de seguir as normas. 

seria possível reduzir os 
números de acidentes com 
monomotores?

Reduzir os acidentes é sempre 
uma meta do Cenipa e é feito a partir 
de palestras, encontros de segurança 
e cursos de formação de agentes de 
segurança.
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As principais causas de acidentes são
falhas operacionais, de manutenção

e condições meteorológicas
adversas. Ou seja, na maioria

dos casos, são falhas humanas

Jovens desempregados 
Desesperança, essa é a palavra que permeia os jovens de todo Brasil, 

especialmente na faixa etária até os 24 anos. Tanto que 1,76 milhão 
deles, cansados de procurar empregos, desistiram de buscar por uma 
oportunidade e são conhecidos como desalentados. Infelizmente, esse 
é um traço da nossa combalida conjuntura econômica que tem com-
prometido o futuro da juventude brasileira, parcela da população com 
força de trabalho pujante e que é tão necessária ao desenvolvimento de 
qualquer nação.

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o desalento atingia 600 mil jovens até setembro de 2015. Em 3 
anos, o número de jovens desalentados chegou a mais de 1,5 milhão. 
E, diante dessa realidade, a especialista Lúcia Garcia, economista do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), informa que a Reforma Trabalhista, em vigor há 1 ano e cinco 
meses, é consequência e não uma causa da situação atual.

O doutor em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) Fabrício Missio afirma que analisar o papel da reforma sobre a 
dinâmica do emprego/desemprego é prematura. “A solução vendida que 
apontava a reforma como pré-requisito para a retomada do emprego e 
a redução da informalidade, não se concretizou. Muito pelo contrário, a 
informalidade tem aumentado”.

O sistema de distribuição de renda no nosso país, como se sabe, 
é perverso e anacrônico. Por isso, Missio chama a atenção para outro 
ponto crucial: quando o índice de desemprego é alto, profissionais mais 
qualificados estão dispostos a aceitar vagas de trabalho em condições 
inferiores. “A concorrência aumenta, sendo que o jovem tem ampla 
desvantagem. As empresas sabem disso e aproveitam para contratar 
pessoas mais qualificadas”.

Lamentavelmente, os problemas causados aos jovens não se restrin-
gem apenas ao mercado de trabalho. Segundo a mestre em psicologia 
e professora da PUC Minas, Elisiane Fagundes, há também impactos 
relacionados à saúde mental devido à renúncia do próprio projeto de 
vida. “Eles ficam sem possibilidade de fazer planos para o futuro, o que 
traz a sensação de não terem lugar na sociedade”, afirma.   

Não há improvisação que resolva a gama de problemas enfrentados 
atualmente. Por isso, o governo federal precisa entrar em harmonia com 
os segmentos organizados da sociedade, garantindo a retomada do 
processo desenvolvimentista. Mesmo porque, o resto é só discurso vazio.

Os brasileiros assistiram ansiosos 
a explicação do ministro Paulo Gue-
des sobre a necessária e imperiosa 
Reforma da Previdência na Comissão 
de Constituição e Justiça na Câmara 
dos Deputados Federais.

A reforma em questão é vital, não 
só para o desenvolvimento do Brasil, 
mas, principalmente, para o futuro 
da própria Previdência, sabidamente 
falida, como pode ser observado pelas 
crises dos estados, que se quer conse-
guem honrar a folha de pagamento 
de seus funcionários e aposentados.

O que deveria ser uma comissão 
para elucidação dos deputados e a 
verificação dos aspectos constitucio-
nais do projeto da reforma enviada 
pelo Poder Executivo, transformou-se 
em um triste espetáculo de agressões 
ao ministro convidado pelos deputa-
dos oposicionistas, principalmente 
aqueles que apoiaram o atual con-
denado e ex-presidente Lula (PT) e da 
defenestrada Dilma Rousseff (PT) por 
crime de responsabilidade.

Tudo levou a crer que os repre-
sentantes eleitos oposicionistas 
ligados ao Partido dos Trabalhadores 
preferiram o enfrentamento, do que 
sanar possíveis dúvidas por meio de 
perguntas diretas. A toda hora inter-

calavam indagações com hostilidade 
contra o convidado ou ao governo 
Bolsonaro.

Paulo Guedes respondeu a todas 
as perguntas com embasamento 
técnico, sempre alertando que o 
projeto é do Executivo, mas a decisão 
é, por evidente, do Congresso que 
pode aprová-la in totum, em parte, 
adequá-la ou mesmo reprová-la.

Depois de muita provocação, 
acusações de mentiroso, discursos 
políticos e perguntas fora da pauta, a 
exemplo da tributação sobre grandes 
fortunas, dividendos, o ministro foi 
interrompido, de forma grosseira, no 
seu momento de respostas.

A inadequada postura de alguns 
par lamentares pet istas  levou o 
ministro, em tom enérgico, a dizer 
algumas verdades aos deputados: 
“Eu ouvi todo mundo falar por três 
minutos cada um e as provocações 
que me fizeram. Falem a verdade.  
Vocês estão a quatro mandados 
no poder, por que não botaram o 
imposto sobre dividendo? Por que 
deram benefícios para bilionários? 
Por que deram dinheiro para a JBS? 
Por quê? Vocês estiveram no governo 
por 16 anos, nós estamos a 3 meses 
e não tiveram coragem de mudar”.

Após “bater na cangalha para 
ver se o burro escuta”, como dito no 
antigo ditado popular e arrefecido 
os ânimos, Guedes respondeu a 
indagação do por que não cortou a 
aposentadoria dos militares, “Cor-
tem vocês, vocês são o poder, vocês 
têm medo de fazer isto? Vocês são o 
Congresso Nacional”.

Reiniciada a sessão, o deputado 
petista Zeca Dirceu, filho de José 
Dirceu, condenado na justiça no 
processo do Mensalão e da Lava 
Jato,  de forma grossei ra,  ines-
crupulosa chamou o ministro de 
“tchutchuca”, o que fez acirrar os 
ânimos novamente e acabou ditan-
do o término da sessão na CCJ. Mais 
uma vez, socorre-se ao adagiário 
popular: “quem sai aos seus não 
se degenera”.

Espera-se que a batida da canga-
lha tenha servido para que a oposi-
ção acorde, assumindo suas respon-
sabilidades, deixando os discursos 
meramente políticos, e percebam 
que a Reforma da Previdência não 
é um projeto exclusivo do governo 
Bolsonaro, mas um problema da 
população brasileira que há de ser 
resolvida. E com a palavra o Congres-
so Nacional!

Paulo guedes e a reforma Previdenciária

mailto:rose@navescoelhocomunicacao.com.br
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Loraynne Araujo

pcdoB contra zema
Não se sabe se falando em seu nome ou do partido, mas 

o deputado do PCdoB Celinho do sinttrocel bateu pesado 
no governador romeu zema (Novo). Recentemente, em um 
programa de TV, o parlamentar voltou a dizer que: “Sem um 
diálogo mais franco do chefe do Executivo com a Assembleia 
Legislativa, a administração estadual vai ficar travada”. 

Jornalista X governador
Outra opinião a respeito do governo mineiro vem do 

jornalista político Orion Teixeira. Em sua avaliação, para o 
governo caminhar rumo à recuperação econômica, romeu 
zema precisa fazer mais política. Ainda segundo o comunica-
dor, um dos problemas que mais atrapalha o governador são 
os membros de seu próprio partido, o Novo. 

mulheres poderosas
Quando o governador do estado era Aécio neves (PSDB), 

sua irmã Andrea neves exercia o papel de espécie de primeira-
-ministra. Agora, relativamente às prefeituras, surge a infor-
mação de que o prefeito de Conceição do Mato Dentro, José 
Fernando (MDB), tem como salvadora da pátria sua irmã 
maria cecília. Ou seja, agora é que são elas.

reforma administrativa
Os deputados petistas na Assembleia Legislativa levanta-

ram que o projeto de Reforma Administrativa do governo do 
estado, em tramitação na Casa, já soma cerca de 160 emendas.

salários nababescos
Participando de um seminário sobre a Reforma da Previdência, 

o ex-ministro da Previdência roberto Brant declarou: “A coisa no 
Brasil precisa mudar. Existem magistrados em início de carreira 
ganhando R$ 24 mil de salário por mês. Na iniciativa privada, 
não existe esse tipo de valor pago no Brasil e nem no exterior”. 

sucessão em moc
Amigos do deputado federal marcelo de Freitas (PSL), 

diretor licenciado da Polícia Federal no Norte de Minas, gos-
taram da ideia do parlamentar deixar o seu nome disponível 
para disputar a Prefeitura de Montes Claros. Só para lembrar: 
Freitas é do mesmo partido do presidente Bolsonaro e é relator 
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.  

cena final. Na porta do Café Galo, a sucessão do atual 
prefeito Humberto souto (PPS) é tema recorrente. 

sucessão em BH
Em Belo Horizonte, o deputado estadual mais votado da 

história de Minas, mauro tramonte (PRB) também é lembrado 
em relação à disputa pela PBH. No entanto, o parlamentar é 
cauteloso, pois acha que a decisão sobre o assunto deve vir de-
pois do consenso de seu grupo político e de sua sigla partidária.

política em uberlândia
Empresário no ramo da educação e deputado estadual por 

vários mandatos, leonídio Bouças (MDB) faz parte de uma 
seleta lista de nomes mencionados para disputar a Prefeitura 
de Uberlândia. É aguardar para conferir...

Partido fortalecido
Com a filiação do prefeito de BH, Alexandre Kalil, ao PSD, 

o coordenador da bancada federal mineira e presidente do 
partido em Minas Gerais, diego Andrade, tende a transformar 
a sigla em uma das mais fortes do estado. 

Venda da Cemig
O parlamentar estadual Cássio soares (PSD) declarou em 

um programa na TV Assembleia: “Se o projeto de venda da Ce-
mig for enviado à ALMG dificilmente será aprovado pela Casa”. 
Ele fez essa avaliação após ouvir a opinião de vários colegas. 

Bolsonaro e as redes sociais
Relativamente a presença do presidente da República, Jair 

Bolsonaro (PSL) nas redes sociais, o apresentador marcelo tas 
disse: “Ainda bem que ele não domina bem a ferramenta. 
Muitas mensagens são de autoria de sua assessoria e de seus 
filhos. A população seria bombardeada de temas com frases ra-
dicais, podendo piorar ainda mais a comunicação do governo”.

A deputada e a educação
Sem meias palavras, a deputada petista Beatriz cerqueira 

comentou que existe um forte esquema de lobby atuando nos 
bastidores da educação básica brasileira. No entanto, a parla-
mentar estadual não informou mais detalhes sobre a denúncia.

educação duradora
O jurista modesto carvalhosa, de São Paulo, colocou o rosto na 

TV para criticar o modelo de educação no Brasil. Para ele, o impor-
tante era haver um plano para o setor, com duração de 20 a 30 anos, 
pois fica este jogo de empurra-empurra dos políticos, sem que haja 
uma solução duradora para o sistema básico educacional brasileiro. 

rio sem comando?
O cientista político ricardo sennes teme que o poder pa-

ralelo no Rio de Janeiro, a esta altura, esteja menosprezando 
até autoridades maiores. Em sua opinião, a recente tragédia, 
com o desabamento de três prédios e que causou dezenas de 
mortes, pode ser um sinal da falta de autoridade do prefeito 
marcelo crivella (PRB). “E tudo pode ficar mais complicado: 
já imaginaram se novos desabamentos acontecem na cidade, 
como fica a situação? Quem será punido?”, indaga.

João Vítor Xavier deve se aproximar
do democratas para disputar a PBH
Proximidade com Pacheco pode levar o deputado para a legenda

As eleições para a Prefeitura de Belo Horizon-
te já agitam os bastidores da política mineira. 
Uma prova disso é que há especulações da ida do 
deputado federal João Vítor Xavier (PSDB) para 
o Democratas. A proximidade do tucano com 
a nova legenda se deve, principalmente, pela 
presença do entusiasta da candidatura de Xavier 
à PBH, o senador democrata Rodrigo Pacheco.

Além disso, o deputado está distante dos 
tucanos desde a última eleição municipal, 
quando, na ocasião, ele colocou o seu nome à 
disposição para concorrer ao pleito e o partido 
optou por lançar João Leite para a disputa. Ade-
mais, outro fator que também afastou Xavier 
da legenda foi a aproximação dos membros 
de seu partido com o atual governador Romeu 
Zema (Novo) para compor sua base aliada. “Os 
mineiros não elegeram o PSDB para o governo, 
eles querem algo novo, uma nova proposta e 
nós temos que respeitar isso. Não fui a favor e 
nem concordo com essa questão, por isso estou 
procurando um local que me identifique mais”, 
disse o parlamentar. 

Outro ponto levantado por Xavier é a sua 
candidatura à prefeitura da capital. Em sua opi-
nião, ele está pronto para a empreitada. “Quero 
discutir propostas para uma cidade melhor. Não 
vou ser candidato para ter uma disputa pessoal 
com qualquer outro participante do pleito, mas 
vou debater ideias para Belo Horizonte se tornar 
um local melhor”. 

Atuação na AlmG 

Em seu terceiro mandato na Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
o deputado define o seu posicionamento 
político atual como independente. “Fui 
eleito pela população e vou seguir o meu 
compromisso de fazer o melhor para ela 
de forma contínua, independentemente do 
partido que estou”.  

Além disso, ele diz que nestes 4 anos serão 
decididas pautas que vão impactar diretamente 
na vida dos mineiros, como a CPI da Mineração 
e a Reforma Administrativa, proposta pelo 
Executivo. “Estamos avançando com o endure-
cimento das normas para a mineração. Já há 
vários projetos de leis sobre esse assunto e o PL 
3.676/16, conhecido como ‘Mar de Lama Nunca 
Mais’, está bem avançado na Casa”. 

Em relação às mudanças propostas por 
Zema, Xavier acredita que ainda irá demorar 
a tramitação na ALMG. “O projeto é falho 
e uma prova disso é que há mais de 100 
emendas de parlamentares no texto origi-
nal”, finaliza.

Os mineiros não
elegeram o PSDB

para o governo, eles
querem algo novo,
uma nova proposta

e nós temos que
respeitar isso
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Formulário de acordo entre Minas Gerais e
a AMM já está disponível para municípios

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
por meio do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania de 2º grau (CE-
JUSC 2º Grau), fez a intermediação de um 
acordo entre Minas Gerais e a Associação 
Mineira de Municípios (AMM), no dia 4 de 
abril de 2019. Ficou acertado que o gover-
no mineiro irá regularizar os repasses do 
ICMS, do IPVA, Fundeb e transporte escolar.

Os municípios terão 60 dias, a partir 
de 15/4/2019, para se cadastrarem e 
preencherem o formulário de adesão ao 
acordo em um processo informatizado, 
no Sistema Eletrônico de Informações 
(SEI) do TJMG.

Fica ressaltado que também poderão 
aderir ao acordo aqueles municípios que 
não fazem parte da AMM.

Cadastro

Para os municípios que não possuem cadastro, basta clicar no link “Cadastro de Usuário Externo” 
e seguir passos descritos no manual de cadastro. Cabe lembrar que alguns municípios já possuem 
cadastro e, nesse caso, não há necessidade de um novo.

Adesão

Realizado o cadastro no SEI, os municípios deverão acessar a página de usuário externo do 
sistema SEI, clicar na seção “peticionamento”, selecionar processo novo, escolher o tipo de processo 
(adesão ao acordo entre estados e municípios) e seguir as orientações do manual de peticionamento.

dúvidas

As dúvidas referentes ao cadastro e utilização do peticionamento poderão ser dirigidas ao 
suportesei@tjmg.jus.br ou pelos telefones (31) 3207-7977/7978/7979. Dúvidas referentes ao 
andamento do processo SEI devem ser direcionadas ao cejusc.segundograu@tjmg.jus.br com a 
informação do número do processo.
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https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/servicos/sistema-eletronico-de-informacoes-sei.htm
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/servicos/sistema-eletronico-de-informacoes-sei.htm
https://sei.tjmg.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_enviar_cadastro&acao_origem=usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.tjmg.jus.br/data/files/6D/22/8F/C9/BB22A610738AEE96B04E08A8/Manual%20Peticionamento%20Municipios%20-%2015-04-2019.pdf
https://www.tjmg.jus.br/data/files/A9/31/51/2A/2F52A610BA3AEE96A04E08A8/Manual%20Peticionamento%20Municipios.pdf
callto:(31)%203207-7977
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Bolsonaro no Congresso
Ao analisar a pressão do Congresso Nacional para obter 

vantagens do governo federal, o filósofo mario sérgio cortella 
sugeriu: “O presidente Jair Bolsonaro (PSL) precisa deixar de 
lado o seu discurso de crítica à velha política. Imagino que o 
caminho é o presidente fazer política na “Casa” dos políticos 
para poder governar em paz e com tranquilidade”. 

de olho nos caminhoneiros
Em Brasília, o jornalista João Borges informou que o Palá-

cio do Planalto irá incrementar com urgência um programa de 
gás, exclusivamente, para abastecer caminhões como forma 
de minimizar a dependência em relação ao óleo diesel. E, de 
quebra, evitaria essa pressão dos caminhoneiros que a todo 
instante ameaçam parar o Brasil, por conta de reivindicações 
não atendidas.

Armas não matam
Contrariando os números dos pensadores, o analista políti-

co Caio Coppolla considerou que o programa para facilitar o uso 
de armas do governo brasileiro é um assunto pertinente. “Não 
são armas que matam, e sim as pessoas. Se tivermos educação 
e um preparo melhor para vida, tudo fica mais fácil, inclusive 
a importância da arma como instrumento de defesa pessoal”. 

reforma à vista
“A oposição pode fazer barulho, porém ela não tem força 

para barrar o projeto de Reforma da Previdência no âmbito 
do Congresso Nacional”. Essa é a opinião do jornalista gerson 
Camarotti.

só barulho
Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares de São Paulo, José 

Vicente, ao analisar os 110 dias do governo Bolsonaro (PSL), 
foi bem franco. “Tivemos muito barulho e pouca realidade. 
Tudo não passou de espuma”.

Autonomia do BC 
Relativamente à autonomia do Banco Central, o comuni-

cador merval pereira disse: “Em todos os países civilizados do 
mundo, a autonomia dos bancos centrais é algo importante, 
inclusive como forma de manutenção estável da moeda”. 

tragédia do rio
“A recente tragédia provocada pelas chuvas no Rio de 

Janeiro entristece o coração dos brasileiros e nos deixa aba-
tidos. É uma pena o que vem acontecendo com a ‘Cidade 
Maravilhosa’”. Frase dita por márcio elias rosa, procurador 
de Justiça de São Paulo.

 

r$ 2,1 milhões com táxis
O TCEMG determinou em sessão da Primeira Câmara, que 

quatro ex-presidentes e 21 ex-vereadores da Câmara Municipal 
de São Gonçalo do Rio Abaixo devolvam mais de R$ 2,1 mi-
lhões por irregularidades em despesas com táxis entre 2001 e 
2010. As inconformidades ocorreram durante as gestões dos 
ex-presidentes eloísio raimundo dos santos (2001 e 2002), 
ernane Gonçalves torres (2003 e 2004), luzimar da Fonseca 
(2005 a 2008) e marlon túlio pessoa costa (2009 e 2010).

PsdB se enrosca 
Uma grande sigla com problemas é o ex-tradicional e po-

deroso PSDB.  Os seus filiados participam do governo estadual, 
como custódio mattos, que é secretário de Governo, e luiz 
Humberto, o líder de zema (Novo) na Assembleia Legislativa. 
Mesmo assim, o futuro dos tucanos mineiros é incerto. O seu 
antigo cacique Aécio neves sequer pode aparecer aos eventos 
públicos de BH, já o senador Anastasia, invariavelmente, vem 
de Brasília, se enfurna no seu apartamento no Lourdes, na 
capital mineira, e se distancia de todos.

Brasil é apontado como líder do mercado 
de alimentos orgânicos na América latina

e n t e n d a :

Um produto orgânico é obtido dentro de um sistema orgânico de produção agropecuária – ou a partir 
de processos extrativistas sustentáveis – com a preocupação de não prejudicar o meio ambiente, não 

comprometer os recursos naturais e respeitar as características socioeconômicas da comunidade local.

Busca valorizar espécies locais da flora e da fauna, mas o produtor orgânico também cuida para que 
todos os envolvidos na produção trabalhem em condições dignas, recebam assistência e tenham seus 

direitos respeitados.

Outro ponto importante é o cuidado com a saúde do solo. Não é permitido usar agrotóxicos ou substâncias 
sintéticas que contaminem o produto ou o meio ambiente e nem cultivar alimentos transgênicos. 

Assim, um produto orgânico, seja in natura ou processado, é aquele produzido em conformidade com 
o sistema orgânico de produção agropecuária e industrial estabelecido pela lei 10.831, de 2003, 

regulamentada a partir de janeiro de 2011.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
o Brasil ocupa a primeira posição no ranking 
mundial de consumo de agrotóxicos. Para evitar 

que o veneno chegue aos pratos, muitos consumi-
dores têm diminuído a ingestão de determinados 
alimentos e buscado formas mais saudáveis. 

É o que revela o faturamento do segmento: o 
mercado brasileiro de produtos orgânicos faturou 
R$ 4 bilhões no ano passado, 20% a mais do que o 
registrado em 2017, segundo o Conselho Brasileiro da 
Produção Orgânica e Sustentável (Organis). O Brasil 
já é apontado como líder do mercado de alimentos 
orgânicos na América Latina. Porém, quando se leva 
em conta a extensão de terra destinada à agricultura 
orgânica, o país fica em 3º lugar, depois da Argentina 
e do Uruguai, e em 12º no mundo.

Para o diretor da Organis, Cobi Cruz, o fatura-
mento foi dentro do estimado. Para este ano, as 
expectativas também são positivas. “É difícil ter uma 
perspectiva, porque o Brasil vive um cenário muito 
difícil e incerto, mas acreditamos que o crescimento 
será de 15% a 20%”.

Ele adiciona que o país está caminhando para 
a estruturação do mercado de alimentos orgânicos 
que, apesar de ter muitas oportunidades, ainda 
enfrenta variados desafios. “É um setor que tem 
muito a crescer. Como instituição, precisamos criar 
espaços orgânicos, com ações práticas, para atrair 
mais consumidores e simpatizantes”.

É preciso também conscientizar as pessoas do 
que é a produção orgânica. “Os brasileiros estão 
tomando consciência em relação ao que tem 
chegado ao nosso prato, mas também percebo que 
muitos não sabem o que é um produto orgânico. É 
importante esse trabalho de conhecimento, principal-
mente dos jovens que, quando aprendem algo, tem 
o poder de espalhar para os demais”.

Mas, ao fazer um comparativo, Cruz percebe 
uma grande evolução. “Muita coisa precisa ser feita, 
mas avançamos nos últimos 10 anos. Os orgânicos 
dizem sobre a nossa saúde, o cuidado de nós com nós 
mesmos. Hoje não é mais considerado produto de 
primeira classe. Ele é mais caro sim, mas comparado 
ao quê? A comida no Brasil é barata, mas não tem a 
qualidade tão boa. É uma série de fatores”. 

Fernanda Vidal, uma das fundadoras da Casa 
Horta, observa a dificuldade em dar preço nesse tipo 
de produto. “Tentamos ser o mais acessível possível. 
Somos um negócio social e repassamos o lucro para 
os produtores, permitindo que o valor valha mais a 
pena do que o orgânico encontrado antes em Belo 
Horizonte”.

Ela ainda diz que a sazonalidade do alimento não 
é respeitada. “Nós estamos acostumados a comer to-
das as frutas, legumes, etc o ano inteiro. Nosso hábito 
de consumo não é a partir do que o produtor cultiva, 
mas sim daquilo que queremos comer. Não existe 
uma compreensão e nem o costume de adaptar o 
paladar ao sazonal e a produtos locais”.

A agricultura comum, com o uso abusivo de 
agrotóxicos e semelhantes, consegue essa oferta. “A 
produção é mais variada, mas vai muito além disso, é 
uma questão cultural. Nossos avós e pessoas do campo 
sabem valorizar esse tipo de alimento, porém as outras 
gerações precisam também buscar esse conhecimento”.

números orgânicos
Os EUA lideram o mercado global de orgânicos, 

seguido da Alemanha, França e China. O setor mundial 
movimentou cerca de US$ 97 bilhões, em 2017. Segundo 
a Federação Internacional de Movimentos da Agricultura 
Orgânica (Ifoam), cerca de 3 milhões de produtores or-
gânicos estão identificados e espalhados por 181 países.

A agricultura orgânica segue em expansão e já 
atinge 70 milhões de hectares em todo o mundo. 
Na América Latina, a produção se estende por 8 
milhões, o que corresponde a 11% da área mundial. 
Em extensão de terra, o Brasil cresceu mais de 204 
mil hectares na última década, atingindo 1,1 milhão 
de hectares, em 2017.

O número de unidades produtoras de orgânicos 
cresceu 60% nos últimos 5 anos em Minas Gerais, 
segundo levantamento do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
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A nova economia e as relações
de consumo na era da inovação

O termo “nova economia” foi utiliza-
do pela primeira vez em 1996, pela revista 
norte-americana BusinessWeek e fala da tran-
sição de uma economia baseada na indústria 
para uma economia baseada nos serviços. 
Apesar de já se terem transcorrido 23 anos, 
a expressão se mantém atual, pois o cenário 
econômico mundial tem se renovado, e cada 
vez mais rapidamente. Com o desenvolvimento 
das novas tecnologias, a economia de serviços 
ganha força e impulsiona o crescimento das 
startups. 

Nesse cenário, a inovação e a disrupção 
são as palavras de ordem. O foco deixa de ser 
o ambiente físico para ser o virtual. E é assim 
que surgem as grandes empresas nascidas em 
garagens, as startups que explodem criando 
soluções que mudam paradigmas e facilitam a 
vida das pessoas. Essa nova economia é com-
posta por quatro tipos de negócios: os criativos, 
os sociais ou de impacto, os inovadores e os 
escaláveis. 

A disrupção é sempre presente na realidade da 
nova economia. Se, antes, uma empresa dependia 
das demandas do mercado, hoje ela própria cria 
uma necessidade. Imagine que, 15 anos atrás, os 
smartphones nem existiam e todo mundo vivia 

muito bem sem eles. Hoje, é quase impensável 
para muitas pessoas sair de casa sem seu aparelho. 
Acontece que rompeu-se um paradigma de mer-
cado com o surgimento de um novo nicho, mais 
moderno e tecnológico. Isso é disrupção. 

Na era da nova economia, empresas que 
não trabalham com disrupção correm grande 
risco de ficar para trás na competição pela 
clientela. Afinal, estamos permanentemente 
conectados e o ambiente digital tornou-se parte 
do dia a dia. Quem não se utiliza desse meio de 
infinitas possibilidades acaba se restringindo e 
não consegue alcançar o público que poderia. 

Essa característica volátil e mutável do 
mercado se reflete na forma como as empresas 
se comportam atualmente. Estima-se que os 
negócios tenham tempos de vida mais curtos – 
de 3 a 5 anos. E isso significa que estão fadados 
à morte? De jeito nenhum, caso consigam se 
reinventar e adaptar às novas realidades que 
se apresentam a cada momento. É um trabalho 
árduo e complicado, que requer muita atenção 
ao mercado e ao público, mas necessário 
para quem quer sobreviver. Em suma, a nova 
economia exige muito mais dedicação dos em-
preendedores e empresários para que suas com-
panhias se mantenham sempre competitivas.

Hoje, é quase
impensável
para muitas
pessoas sair
de casa sem
seu aparelho
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remédios têm reAJuste de 4,33%
Consumidores terão que buscar alternativas em busca de economia

O governo federal autorizou 
reajuste de até 4,33% no 
preço dos remédios para 
2019. A alta ficou acima 

da inflação oficial, que fechou o 
ano em 3,75%, conforme apurado 
pelo Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). Esse é mais um 
aumento que vai pesar no bolso 
dos consumidores, especialmente 
porque não tem como fugir desse 
gasto. A solução para quem precisa 
dos medicamentos é tentar buscar 
alternativas. 

O cálculo foi feito pela Câmara 
de Regulação do Mercado de Me-
dicamentos (CMED). Para chegar 
ao índice foram observados fatores 
como a inflação dos últimos 12 me-
ses (IPCA), a produtividade das in-
dústrias de medicamentos (fator X), 
custos não captados pela inflação, 
como o câmbio e a tarifa de energia 
elétrica (fator Y) e a concorrência de 
mercado (fator Z).

A aposentada Geni Aparecida 
reclama do aumento nos preços. 
“Tenho problemas com insônia, 
labirintite e pressão alta. Todo 
mês preciso desembolsar cerca de 
R$ 300 do meu salário com medi-
camentos. Não tenho como fugir 
dessa despesa. A elevação percen-
tual pode parecer pequena, mas 
qualquer centavo no fim das contas 
faz muita diferença, principalmente 
para quem ganha pouco”.

Quem também está preocupa-
do é o comerciante Amarildo Gon-
çalves. “Comprei meus remédios no 

início do mês e no preço que estou 
acostumado a pagar. Os vende-
dores da drogaria disseram que o 
valor deve ser reajustado a partir do 
próximo mês. Vai pesar um pouco 
mais no orçamento, afinal também 
tenho outras despesas importantes. 
Tomo um medicamento específico 
para o coração que custa R$ 230”.

Para o presidente do Sindicato 
da Indústria de Produtos Farma-
cêuticos (Sindusfarma), Nelson 

Mussolini, o reajuste nem sempre 
se dá na prática. “Historicamente, o 
aumento médio dos medicamentos 
tem ficado abaixo da inflação geral e 
do reajuste autorizado pelo governo. 
No acumulado de 2001 a 2018, a 
inflação geral somou 203,01% e o re-
ajuste oficial totalizou 169,38% ante 
uma variação de preços dos produtos 
farmacêuticos de 159,81%, de acordo 
com o IPCA do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE)”.

Ele orienta que o consumidor 
deve sempre pesquisar nas farmá-
cias e drogarias as melhores ofertas. 
“Dependendo da reposição de esto-
ques e das estratégias comerciais 
dos estabelecimentos, aumentos 
de preço podem demorar meses 
ou nem acontecer”.

De acordo com o farmacêutico 
Wendel Guedes, optar por genéricos 
ou similares pode gerar uma grande 
economia. “Uma coisa que muita 

gente não sabe é que pode fazer 
essa substituição sem problema 
algum. Eles têm o mesmo princípio 
ativo e concentração dos de marca. 
Também possuem a sua eficácia 
comprovada”.

O farmacêutico indica também 
procurar uma farmácia de manipu-
lação. “Esses estabelecimentos pro-
duzem o medicamento conforme a 
prescrição médica. Normalmente, 
os preços são um pouco mais em 

conta”. Ele alerta ainda que caso 
o consumidor esteja pensando em 
estocar remédio para aproveitar os 
preços, deve ficar de olho na valida-
de e condições de armazenamento. 

Wendel diz que para quem com-
pra medicamentos de uso contínuo, 
uma dica é entrar em contato com 
o laboratório e fazer um cadastro. 
“Eles costumam oferecer descontos 
que vão de 20% até 60%. Essa é 
mais uma informação que o con-
sumidor não sabe. Isso porque as 
farmácias e drogarias não podem 
fazer propaganda dos produtos com 
redução de preço”, explica.

Outra alternativa é recorrer ao 
Farmácia Popular, programa man-
tido pelo governo federal. Diversos 
medicamentos para diabetes, pro-
blemas respiratórios e hipertensão 
são distribuídos gratuitamente. Já 
para doença de Parkinson, osteo-
porose, glaucoma, rinite, colesterol 
alto, anticoncepcionais e fraldas ge-
riátricas têm descontos que podem 
chegar a 90%. Basta comparecer a 
um estabelecimento credenciado, 
levando receita médica emitida pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou 
particular, documento oficial com 
foto e CPF.

A aposentada Diva Menezes 
sofre de diabetes e pressão alta. 
Como forma de amenizar os 
gastos com remédios, os retira 
gratuitamente pelo Farmácia Po-
pular. “A gente que ganha salário 
mínimo tem que controlar bem 
o dinheiro. Eu não tenho noção 
de quanto gastaria se tivesse que 
pagar, ainda mais agora com esse 
aumento”, finaliza.

inflação, oscilações do câmbio e ajuste de energia elétrica são alguns fatores para o aumento
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D A   C O C H E I R A
Rafael Alexandre de Faria é um dos chefes do Detran em Minas. 

Além de ser delegado especial e professor da Academia de Polícia, ele é 
pós-graduado em Estudos de Criminalidade e Segurança Pública

deLegAdO esPeCIAL

rádio inconFidênciA - A Rádio Inconfidência nasceu da necessi-
dade de expandir a voz dos mineiros por todo o Brasil, especialmente 
em Minas. A Inconfidência sempre foi uma emissora líder e tinha 
uma programação diversificada que encantava todo o público. Mas, 
infelizmente, nos últimos anos, ela vem sendo dirigida por pessoas 
que parecem não conhecerem sua história e força. A Inconfidência foi 
a única emissora do Brasil a fazer greve porque sua direção resolveu 
seguir os caminhos da política partidária, o que ela nunca fez. Ao 
que tudo indica, parece que lá não tinha direção comercial, pois sua 
jornada esportiva e toda a programação não era vendida, porque 
os diretores entendiam que ela é uma emissora pública. Hoje, não 
há faturamento, o que deve ter levado o governador Romeu Zema 
(Novo) a optar por acabar com a rádio. Espero que Zema ouça as 
pessoas que conhecem do ramo para depois tomar providências.

rafael Alexandre de Faria
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O Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae elegeu, em reunião 
extraordinária, a nova diretoria nacional da instituição para o período 
2019 a 2022. O ex-deputado federal Carlos Carmo Andrade Melles será 
o diretor presidente; Bruno Quick Lourenço de Lima, diretor técnico; e 
Antonio de Siqueira Filho, diretor de administração e finanças.

enquanto o ministro do Turismo estiver de pé, a Folha de São Paulo 
não vai deixá-lo em paz. 

A notícia surgiu em São Paulo: a Andrade Gutierrez pode ser vendida 
para uma empresa estatal chinesa. As conversas estão avançadas há 2 
meses.

embora respeitado por seus pares no Senado, Flávio Bolsonaro (PSL)  
é tratado como líder por ser filho do presidente, contudo ninguém quer 
uma foto ao seu lado.

A política de preços da Petrobras vai continuar. No entanto, a direção 
da empresa já está sabendo que primeiro tem que haver uma consulta 
prévia para não pegar o presidente da República de surpresa. Ele pode 
não entender de economia, porém sabe de apelo popular.

FLASHDANCE 2 no AutomÓvel cluBe

No  d i a  2 6 
de abril, o 
empresário 

Kanella estará pre-
sente no badalado 
Automóvel Clube, 
localizado na Ave-
nida Afonso Pena, 
em Belo Horizon-
te. A Flashdance 2, 
festa do Disco dos 
anos 70, 80 e 90, 
promete agitar a 
noite. Mais infor-
mações podem ser 
obtidas pelo telefo-
ne (31) 99966-2527.

domingo, dia 21 de abril 

Ex-jogador Toninho Cerezo
Jornalista Hélio Fraga
Jornalista Guilherme Mundim Patrus Pena

segunda-feira, 22

Edelweiss Carneiro 
Professor Paulo Luciano 
Maria Elizabeth Diniz - Contagem

terça-feira, 23

Coronel Felisberto Egg
Vera Lúcia Pinheiro 
Jornalista Jorge Fernandes dos Santos 
Ronaldo Vasconcelos 

quarta-feira, 24

Milton de Castro
Fernando Guimarães

quinta-feira, 25

Engenheiro Dario Rutier Duarte
Jornalista Roberto Mendonça 
Padre José Ramos 

sexta-feira, 26

Alci Lucas Gomes – Contagem
Dom Walmor Oliveira de Azevedo

sábado, 27 

Emanuel Soares Carneiro - presidente da Rádio Itatiaia 
Ex-deputado Paulo Ferraz
Jornalista Carlos Lindenberg
Jornalista Márcio Barroso
Alda - Hospital Felício Roxo

sesc ainda tem vagas para atividade
de acompanhamento escolar em BH

O Sesc, integrado ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
ainda tem vagas disponíveis em BH 
para o Projeto Habilidades de Estu-
do (PHE) na unidade Santa Quitéria 
(Rua Santa Quitéria, 566, Carlos 
Prates). A iniciativa configura uma 
excelente oportunidade para o 
desenvolvimento pedagógico e 
novos aprendizados para crianças. 

Nesta fase, há um total de 
58 vagas, sendo 20 gratuitas. O 
projeto oferece acompanhamento 
pedagógico, prática de leitura, 
oficina de arte e atividades lúdicas 
para estudantes de 6 a 11 anos do 
ensino fundamental, anos iniciais, 
antes ou depois da aula.  

As vagas com bolsas integrais 
são destinadas, preferencialmente, 
aos dependentes de trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e 

turismo que atendam ao perfil do 
Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) do Sesc, que 
beneficia candidatos com renda 
familiar mensal bruta de até três 
salários mínimos. 

Já as vagas pagas serão pre-
enchidas por ordem de chegada, 
sendo que os dependentes dos 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo são con-
templados com bolsa de 35%. 

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

de renda do grupo familiar para 
candidatos que se adequam ao 
PCG. 

No Sesc Santa Quitéria, a men-
salidade para o público em geral 
é de R$ 166. Para trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e 
turismo com cartão do cliente vá-
lido, R$ 107,90. Mais informações 
sobre as vagas gratuitas, acesse 
sescmg.com.br.

A proposta consiste em criar 
condições para que a criança 
desenvolva hábitos de estudo, 
atitudes de cidadania e habilidades 
para aprimorar a capacidade de ler 
e interpretar os fatos do mundo, 
além da oportunidade de convi-
vência e interação. Outro aspecto 
valorizado é o ato de brincar, uma 
forma de expressão, de aprendiza-
do e de experiência.

Na capital há vagas remanescentes,
pagas e gratuitas no Sesc Santa Quitéria

O Projeto Habilidades de estudo propõe acompanhamento pedagógico e atividades extracurrilares
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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

proFessorA de direito de FAmíliA do centro universitário
internAcionAl uninter – contAto:  lorenA@pG1com.com

AdriAnA mArtins silvA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Leíse Costa

O Senado Federal aprovou 
o projeto de lei que veda o 
constrangimento a mães 

que amamentem em público. 
Pelo texto, atitudes voltadas a 
segregar, discriminar, reprimir 
ou constranger mãe e filho no 
ato da amamentação serão 
consideradas como ilícito civil 
e a pena para quem proibir a 
amamentação é de multa com 
valor não inferior a dois salários 
mínimos.

Alimentar os filhos em lu-
gares públicos, sejam eles de 
natureza estatal ou privada, 
como praças, pontos de ônibus, 
restaurantes, centros de compra 
ou supermercados, não deve-
ria causar espanto ou qualquer 
constrangimento. Em síntese, 
se o espaço ou estabelecimento 
permitir o livre trânsito de pes-
soas, está liberada a amamen-
tação. É preciso entender que a 
amamentação é um direito da 
criança e da mulher que assume 

a responsabilidade grandiosa 
de propiciar o desenvolvimento 
sadio e afetivo do seu filho. 

Amamentar é um processo 
natural que deveria ser entendi-
do como um ato essencialmente 
necessário para a sobrevivência 
da raça humana. O que é estra-
nho, na verdade, é a necessidade 
de existir uma lei para garantir 
esse direito à mulher e à criança. 

O médico Clécio Lucena, 
presidente da Sociedade Brasi-
leira de Mastologia - Regional 
Minas Gerais, afirma que “a 
amamentação é uma das mais 
importantes formas de estabele-
cimento de vínculo entre mãe e 
bebê”. Segundo ele, o puerpério 
(pós-parto) é uma fase difícil 
para a mulher e o aleitamento 
pode interferir positivamente 
para diminuir efeitos psicológicos 
negativos que podem aparecer 
com o início da maternidade.

A frase do sociólogo Betinho 
que ficou mundialmente co-

nhecida “quem tem fome tem 
pressa” expressa a necessidade 
de a sociedade se atentar cada 
vez mais para a sensibilidade 
de reconhecer que mais de 54 
milhões de brasileiros, quase 
um terço da população do país, 
não têm comida no prato. Isso 
gera um estímulo ainda maior 
para a implementação de uma 
lei que garanta a amamentação 
livre, sem que esse ato cause 
constrangimento e proibição 
em locais públicos ou até mes-
mo punição. É preciso entender 
que a amamentação não é um 
ato mecânico. É uma decisão. 
E é no exercício desses direitos 
e garantias constitucionais que 
se inicia o processo de decisão 
a ser construído na gestação e 
que perdurará pelos primeiros 
meses de vida da criança. Por 
isso é preciso persistência, força 
de vontade e apoio de toda a 
sociedade, afinal, “quem tem 
fome tem pressa”.

doença de chagas: 
110 anos de negligência

Brasil responde por 70% das mortes anuais na América Latina

Em 1909, o médico Carlos 
Chagas anunciava à comunidade 
científica a detecção do protozo-
ário Trypanosoma cruzi, agente 
causador da doença de Chagas, 
em humanos. Mais de um século 
depois, o Brasil não tem o que 
comemorar. O país responde por 
70% das mortes anuais pela do-
ença na América Latina. Muitos 
são os fatores apontados para esse 
índice: falta de investimentos em 
pesquisas voltadas para preven-

ção e controle, de conhecimento 
pelos profissionais de saúde sobre 
diagnóstico e tratamento e o 
desconhecimento da população 
infectada. Estima-se que 6 milhões 
de pessoas em 21 países latinos 
sejam infectadas pelo protozoário. 
Desse total, segundo dados do 
Ministério da Saúde, pelo menos 
1 milhão estão no Brasil. 

Ignorada pela indústria far-
macêutica, a doença costuma ter 
endereço: as casas dos mais po-
bres. Calcula-se que 70 milhões de 
pessoas estejam vulneráveis a con-
trair Chagas por motivos ligados à 
pobreza. Para muitos que vivem 
em grandes centros urbanos pode 
haver a impressão equivocada de 
que a doença é do passado. Mas 
ela continua presente, concentrada 
em países subdesenvolvidos, em 
áreas rurais remotas, em favelas 
e áreas urbanas sem saneamento.

O mal pertence ao grupo de 
doenças tropicais negligenciadas 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS). “Elas recebem esse nome 
porque apesar de haver necessida-
de do desenvolvimento de novos 
medicamentos, o investimento 
financeiro e de recursos humanos 
feito pelas grandes indústrias 
farmacêuticas nessas doenças é 
muito baixo”, explica a pesquisa-
dora Rafaela Salgado Ferreira, que 
comanda o laboratório de mode-

lização molecular e de concepção 
de medicamentos da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), 
onde concentra suas pesquisas em 
tratamentos mais eficazes para a 
doença de Chagas.

Segundo a pesquisadora, o 
benznidazol, único remédio dis-
ponível para o tratamento dos 
chagásicos no Brasil, foi desenvol-
vido nos anos 1970 e tem eficácia 
limitada, além de diversos efeitos 
colaterais. “Quando as indústrias 
farmacêuticas vão selecionar quais 
medicamentos serão desenvolvi-
dos, elas focam em doenças que 
geram mais lucro. Enfermidades 
que afetam a população mais rica 
e as crônicas em que pacientes 
precisam do remédio por toda a 
vida são privilegiadas”, ressalta a 
mineira de 36 anos que recebeu, 
no ano passado, o prêmio Rising 
Talents, concedido pela Fundação 
L’Oréal em parceria com a Unesco, 
pelo esforço em tentar mudar essa 
realidade. 

vitória no passado, 
retrocesso no presente

As campanhas de combate ao 
barbeiro, principal vetor da doença, 
reduziram significativamente os 
índices de transmissão. Em 2006, o 
país conquistou o certificado de in-
terrupção da transmissão por esse 

vetor, concedido pela Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS). 
Hoje, a maior parte das novas 
infecções ocorrem por transmissão 
de mãe para filho e, sobretudo, 
pela ingestão de alimentos con-
taminados, principalmente o açaí 
in natura. 

Juarez Ferreira, 62, descobriu 
por acaso ser portador da doen-
ça quando foi doar sangue em 
1995. “É muito provável que tenha 
sido picado pelo barbeiro, visto 
que era comum vê-los nas casas 
feitas de pau a pique, cheias de 
barro”, conta o cortineiro que é 
de Ladainha, no Vale do Mucuri, 
região endêmica para o barbeiro. 
Com diagnóstico tardio, a mãe de 
Ferreira morreu aos 52 anos vítima 
de Chagas. 

O diagnóstico aos 23 anos foi 
fundamental para que, hoje, Maria 
Édina Camarinho, 51, viva com saúde. 
“Em resumo, estou bem. Mas já perdi 
minha mãe, pai, irmãos, primos e 
amigos devido à doença. A última foi 
minha irmã há 5 anos. Ela estava em 
tratamento, mas teve um infarto com 
39 anos”, conta. A doméstica acredita 
que foi infectada ainda bebê. “Meus 
pais falavam que a casa onde morá-
vamos era infestada de barbeiros”.

Tratamento

Se tratada no início da fase agu-
da, a chance de cura beira os 100% – 
no entanto, os sintomas podem levar 
até 30 anos para aparecer, quando 
a fase crônica já está instalada. A 
cardiologista Rosália Torres esclarece 

que na fase aguda, a maioria dos ca-
sos não apresenta sintomas, quando 
ocorrem, duram cerca de 2 a 4 meses 
e podem incluir erupções de pele e 
nódulos inflamatórios, febre, dor de 
cabeça, gânglios linfáticos aumen-
tados, náuseas, diarreia, vômito e 
dificuldade para respirar. “Na fase 
crônica, quando acomete o aparelho 
digestivo, pode causar dilatação do 
esôfago, que se manifesta por dificul-
dades para engolir os alimentos, ou 
dilatação do cólon, que se manifesta 
por constipação”.

O diagnóstico é feito por exame 
de sangue e pela investigação das 
possíveis alterações no coração e 
no sistema digestivo. Para determi-
nar, as equipes de saúde precisam 
fazer de dois a três exames de 
sangue.
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por muitos anos, o barbeiro foi o 
principal vetor da doença. hoje, o 
consumo de alimentos contaminados 
é a forma de transmissão mais comum
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qual é o problema de amamentar
os filhos em locais públicos?
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Remakes de clássicos abre discussão: 
afinal, cinema é lugar de criança?

Desde que os grandes estúdios 
de cinema divulgaram os remakes 
de clássicos como “O Rei Leão” e 
“Dumbo” surgiram, nas redes sociais, 
comentários de adultos, crianças na 
época da primeira exibição, dizendo 
que não gostariam de compartilhar 
a sessão com os pequenos, pois não 
suportariam a bagunça na hora de 
assistir aos filmes. 

O tema dividiu opiniões: têm 
aqueles que não querem as crianças 
no cinema, outros que defendem 
que os pais precisam assegurar que 
seus filhos não atrapalhem a sessão, 
e de espectadores a favor da presença 
dos pequenos nas salas, porque eles 
também são parte da sociedade.

A coordenadora do curso de 
pedagogia do Centro Universitário 
Estácio de Belo Horizonte, Fernanda 
Rohlfs, diz que cabe aos adultos a 
consciência de que esses filmes aten-
dem a diferentes públicos. “Temos 
que estar dispostos e entender que 
é normal da criança se levantar, falar, 
gesticular”.

Ela acrescenta que pode haver 
uma combinação entre os responsá-
veis e a criança, mas sem proibições. 
“Não é bacana uma criança adestra-
da, que é obrigada a ficar sentada e 
calada. Os pais podem conversar com 
elas sobre o ambiente, mas os adultos 
precisamos entender que pode acon-
tecer ruídos, o que é natural”.

A advogada Lídia Vieira tenta 
uma “moeda de troca” com as filhas 
Lara, de 6 anos, e Beatriz de 10. 
“Sempre negocio algo após a sessão, 
mas não as policio o tempo inteiro, 

entendo que, se é uma sessão majori-
tariamente infantil, as outras pessoas 
que estão ali vão compreender”.

Ela acrescenta que, geralmente, 
o momento passa a ser mais des-
contraído. “Elas sentam na escada, 
levantam das cadeiras, conversam 
entre si, pedem pra sair, etc. Não é 
algo que incomoda, porque não tira 
a concentração do filme. Claro que 
se uma delas gritar ou atrapalhar 

muito, chamo a atenção, mas a 
agitação acho normal”.

Lídia recorda quando foi a uma 
sessão noturna com sua filha mais 
velha. “Beatriz tinha 8 anos e fomos 
assistir “A Bela e a Fera” às 19h. Tinha 
mais adultos do que crianças, mas 
o filme, apesar de ser um remake, é 
sobre uma história infantil. Durante 
a sessão, ela fez algumas perguntas 
inocentes, porque não tinha enten-

dido a fala ou a cena e uma pessoa 
que estava atrás de nós começou 
a reclamar e disse que achava um 
absurdo ter crianças na sessão”.

“A situação foi constrangedora 
e Beatriz ficou muito sem graça. 
Fiquei nervosa, mas continuei com 
ela na sala e respondi a todos os 
questionamentos, claro que num 
tom baixo para não atrapalhar. 
Evito sessões noturnas e que tenham 

menos crianças para não passarmos 
por isso de novo”, adiciona.

Benefícios

Fernanda explica que o cinema 
vai garantir três perspectivas para 
as crianças: qualidade, variedade e 
desafio. “Ou seja, trazer coisas que 
ampliem o seu repertório cultural. 
É preciso buscar essas alternativas 

para fugir das ideias estereotipadas 
que existe nesse setor”. 

Ela acrescenta que, a partir dos 3 
anos, a criança já possui maturidade 
para fazer associação do momento. 
“Antes disso, ela está numa fase 
sensorial e de experiências concre-
tas, por isso não tem noção do que 
o cinema exige, mas depois desse 
período há uma série de benefícios”.

A pedagoga informa que o pri-
meiro é a interação social, quanto 
mais a gente amplia os círculos de 
interações, mais a criança se desen-
volve. “Outro ponto é o cultural, uma 
vez que o cinema mostra muitos 
temas representativos”.

Há também a questão socioafe-
tiva. “A gente não pode querer que 
o cinema traga apenas coisas belas. 
Além do senso estético que também 
é apurado quando ela tem acesso a 
um filme de boa qualidade”.

estereótipos

Fernanda elucida a importância 
de se observar os estereótipos que 
ainda existem na indústria. “É preciso 
refletir que tudo o que a criança é 
exposta fará parte da constituição de 
personalidade dela. No cinema, ela 
é apresentada a modelos de com-
portamentos e começa a se adequar. 
Ela entende a função da mulher, do 
homem e introjeta esses modelos 
em seu modo de enxergar o mundo”.

Por isso, a palavra de ordem é 
responsabilidade. “Os pais devem se 
ater ao que estão expondo os filhos 
e buscar histórias sadias que vão 
agregar valores reais, mesmo porque 
tudo o que ela absorver agora, vai 
buscar no futuro”, conclui.

da redação

Ambiente pode auxiliar no desenvolvimento dos pequenos
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O agrônomo Gustavo Laterza 
é o novo diretor-presidente da 
Emater-MG. No última quinta-feira, 
dia 17, ocorreu a posse da nova dire-
toria, na sede da empresa, em Belo 
Horizonte. Durante a cerimônia, 
Laterza garantiu o empenho da 
entidade para levar assistência téc-
nica de qualidade aos agricultores, 
ampliar e firmar novas parcerias e 
fortalecer a agropecuária mineira.

Os membros da nova diretoria 
foram empossados pelo Conselho 
Administrativo da empresa. Além do 
diretor-presidente, tomaram posse o 
diretor técnico, Feliciano Nogueira; e 
o diretor administrativo e financeiro, 
Cláudio Bortolini. A reitora da Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV) e 
presidente do Conselho Administrati-
vo, Nilda de Fátima Soares, destacou 
a importância da nova diretoria da 
Emater-MG ser composta por fun-
cionários de carreira.

“São pessoas que têm uma 
trajetória de conhecimento em 
diferentes partes do estado, com 
experiência adquirida dentro da 
própria Emater. Com certeza, eles 
terão um olhar muito preciso para 
as ações necessárias para ajudar o 
povo mineiro”, disse.

Laterza afirmou que vai traba-
lhar para manter a empresa como 
braço-forte do Governo de Minas Ge-
rais no desenvolvimento de políticas 
pública rurais. Segundo ele, haverá 
também uma atenção especial para 
a valorização do serviço de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (Ater) 
junto aos municípios e produtores.

Ele lembrou, ainda, a impor-
tância da capacitação técnica dos 
profissionais da Emater-MG e de 
fazer uma gestão baseada em boas 
práticas administrativas, com o au-
xílio das ferramentas de tecnologia 
da informação (TI). 

“Vamos procurar, juntamente 
com a Secretaria de Agricultura, 
IMA, Epamig e demais parceiros, 
construir uma agenda positiva 
de trabalho para potencializar o 
serviço no campo e, assim, melho-
rar a nossa atuação e dedicação 
junto ao setor agropecuário”, diz 
Laterza.

 

experiência 

Gustavo Laterza é natural de 
Uberaba, graduado em Agronomia 
pelas Faculdades Associadas de 
Uberaba (Fazu). Possui especia-
lização em “Gestão – Ênfase em 
Negócios”, pela Fundação Dom 
Cabral, e em “Informática na Agro-
pecuária”, pela Universidade Fede-
ral de Lavras (UFLA). Atualmente 
cursa especialização em “Gestão 
Pública”, pela Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU).

A partir de junho de 2019, um 
dos quarteirões da Praça Sete, 
no Centro da capital mineira, vai 
abrigar um novo centro de com-
pras popular: o Shopping Carijós. 
Serão 300 lojas em uma área de 
2 mil metros quadrados. A comer-
cialização dos espaços começou no 
início do mês mais de 70% das lojas 
ofertadas já foram negociadas.

Com localização privilegiada e 
fluxo médio diário de cerca de 500 
mil pessoas, o Shopping Carijós 

foi projetado para proporcionar 
um ambiente único para receber 
lojistas e o grande público com 
conforto, tranquilidade, segurança 
e acessibilidade. O novo shopping 
popular vai oferecer um mix de 
produtos de vários segmentos do 
comércio, como vestuário, beleza, 
eletroeletrônicos, acessórios diver-
sos, equipamentos esportivos e de 
pesca, além de praça de alimen-
tação. O espaço terá ambiente cli-
matizado, seguro e de fácil acesso.

 “Os interessados em investir 
em um empreendimento inova-
dor e com localização privilegiada 
precisam se apressar, pois estamos 
negociando as últimas lojas no 
local”, afirma Karine Paiva, dire-
tora administrativa do Shopping 
Carijós.

Informações podem ser obti-
das pelo telefone e whatsapp - (31) 
99864-7563 - e-mail comercial@
shoppingcarijos.com.br ou pelo 
site: www.shoppingcarijos.com.br.

nova diretoria executiva da
emater-mG toma posse em Bh

cláudio Bortolin, Feliciano nogueira e Gustavo laterza
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shopping popular na praça sete já
tem mais de 70% das lojas ocupadas

Com investimentos de R$ 2,5 milhões, Shopping Carijós será composto por 300 lojas

Adolescentes que trabalham na ALMG
participam do Parlamento Jovem

Pela primeira vez, adolescentes 
que trabalham da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
participam do Parlamento Jovem 
de Minas (PJ Minas), projeto de 
formação política direcionado a 
estudantes do ensino médio de 
96 municípios mineiros. Em cará-
ter experimental, o Núcleo Vida 
selecionou dez jovens para a 16ª 
edição da iniciativa.

“É importante que os nossos 
adolescentes possam vivenciar esse 
projeto desenvolvido pela Escola 
do Legislativo, em parceria com as 
câmaras municipais. Decidimos 
fazer essa experiência e, durante o 
período, vamos acompanhá-los no 
desenvolvimento das atividades”, 
pontua a coordenadora do Núcleo 
Vida, Auxiliadora Aparecida de Ma-
tos. Ela explica que as vagas foram 
acertadas com a Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, onde está sendo 
realizada, desde fevereiro, a etapa 
municipal.

Durante o mês de abril, os 
adolescentes participaram de 
oficinas de formação política e 
temática. Nesses encontros se-
manais, os estudantes discutem 
conceitos que envolvem o fazer 
político, como as competências do 
Poder Legislativo, e também ques-
tões relacionadas a discriminação 
étnico-racial.

O chamado programa 
Vida (Valorização, Integração e 
Desenvolvimento do Adolescente 
Trabalhador) tem como objetivo 
promover o reconhecimento de um 
cidadão em formação que deve ter, 
na oportunidade de servir à ALMG, 
um momento de qualificação e 
aprimoramento, enquanto pessoa 
e profissional. Além disso, pretende 
integrar o adolescente aos pro-
cessos de trabalho da instituição, 
fazendo com que aumente a sua 
compreensão do papel do Poder 
Legislativo para uma atuação cada 
vez mais responsável e eficaz.

Otimismo 

 O adolescente Iuri Ovídeo Avelino, de 
17 anos, que trabalha na Gerência-Geral 
de Suporte Logístico (GSL) da ALMG, está 
empolgado com a sua participação. “Está 
sendo bacana entender como é a atividade 
política na prática. Estudamos a teoria na 
escola, mas vivenciar é bem diferente”, diz.

A etapa municipal segue até junho, 
quando será realizada a plenária muni-
cipal. Nessa fase, os alunos discutem e 
votam as propostas sobre o tema, que 
serão encaminhadas à Câmara de BH. 
Algumas sugestões são priorizadas e 
enviadas ao polo regional, que, por sua 
vez, consolida um documento destinado 
à coordenação estadual.

O encerramento da edição 2019 
será realizado no Plenário da ALMG, em 
20 de setembro, quando são votadas as 
propostas que comporão documento a 
ser encaminhado à Comissão de Partici-
pação Popular.

Adolescentes participaram de oficinas
de formação política e temática
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Leíse Costa

O auditório do Isap recebeu cerca de 200 
educadoras da infância da rede pública e 
particular do município para participar de 
um momento de sensibilização com a educa-
dora e representante regional da RedSolare 
Brasil, Flávia Lamonier, com a temática “Um 
olhar para a infância”.

Para a diretora das Cmeis de 3 a 5 anos, 
Maria Tereza, o evento demonstra que é 
possível o educador ter olhos de criança. “A 
nossa educação evolui a cada ano e esse 
momento veio agregar conhecimento para 
os nossos professores”.

Durante o evento, bonecos de pano, 
criados e costurados pelas crianças e suas 

famílias, foram adotados por muitas edu-
cadoras em um ato simbólico de “Abrace o 
Projeto Presença em 2019”.

sobre a redsolare

A RedSolare Brasil é uma rede de ar-
ticulação e difusão das ideias da prática 
educativa de ReggioEmilia - Itália, em defesa 
de uma cultura mundial da infância em 
uma perspectiva integral, integrada e de 
intercâmbios reais entre educadores. É uma 
associação de instituições e pessoas, sem fins 
lucrativos, que reconhece a responsabilidade 
social como um dever de todos.

patinetes elétricos disputam espaço
com pedestres e veículos em BH

Amarelos ou verdes, 
em uso ou parados, 
sozinhos ou enfileirados 
aos montes. Desde do 

início do ano, os patinetes elétricos 
podem estar em qualquer canto 
da área central de Belo Horizon-
te - especificamente, nos bairros 
Santo Agostinho, Lourdes, Boa 
Viagem, Funcionários, Savassi e 
Centro.  Esse meio de transporte 
é uma tendência mundial vista 
como uma opção mais prática de 
deslocamento pela cidade e tam-
bém ecologicamente correta, por 
ser menos poluente do que o carro 
ou uma moto, por exemplo. Na 
prática, entretanto, os usuários de 
patinetes precisam desbravar por 
espaços alternando os caminhos 
entre calçadas, ruas e avenidas.

Os sites da Yellow e da Grin, 
empresas de compartilhamento 
de bicicletas e patinetes elétricos 
que atuam na cidade - que, inclu-
sive, se fundiram para formar  a 
“Grow”-, informam que o uso dos 
patinetes deve ser feito em ciclovias 
e ciclofaixas a 20km/h, e calçadas 
“somente se precisar”, a 6km/h. 
Segundo o Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran), não há 
normas específicas para esse tipo de 
transporte, os veículos cicloelétricos 
são equiparados aos ciclomotores 
e exigem o uso obrigatório de ca-
pacete de ciclista, sendo permitida 
a circulação somente em calçadas, 
ciclovias e ciclofaixas.

O assistente de recursos hu-
manos Eduardo Souza aluga um 
patinete para percorrer o cami-
nho do Centro até seu trabalho 
na Savassi. “Utilizo mais nas ci-
clovias. Quando não tem, uso na 
calçada respeitando o limite de 
velocidade, caso ela seja muito 
estreita, vou para a rua”, conta. 
Quanto ao respeito no trânsito, 
isso varia. “Muitos pedestres ar-
redam para o lado, já motoristas, 
nem todos respeitam. Acham que 
o patinete é um brinquedo e não 
um meio de transporte”. 

Para o mestre em transporte 
público pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) Ivan 
Araújo, é cedo para mensurar o 
impacto dos patinetes na fluidez 
do trânsito. “Eles são aconselhá-
veis para os chamados last mile 
(referência ao último trecho de 
um percurso), portanto, não in-
terferem tanto assim no tráfego. 
Passam a ser um problema quan-
do estão em grande quantidade 
e começam a dividir o espaço 
com os carros na pista”, avalia. 
Questionadas, Grin e Yellow 
informaram que não divulgam 
dados de quantos patinetes são 
disponibilizados na capital por 
questões estratégicas. 

Desde que o serviço começou 
a ser disponibilizado, Igor Olivei-
ra, analista de sistema, utiliza o 
meio de transporte para ir da Pra-
ça Sete ao Lourdes, onde traba-
lha.  “O maior risco é trafegar nas 
avenidas, por causa dos canteiros 
não tem como atravessar ou subir 

e você fica parado na rua, o que 
é perigoso”. Para ele, a falta de 
ciclovia pode ser sentida até no 
bolso. “É preciso ter habilidade 
para desviar das pessoas. Alguns 
andam devagar e você não pode 
acelerar, o que aumenta o tem-
po de deslocamento e se gasta 
mais dinheiro”. Em média, o 
analista paga R$ 6 para realizar 
o percurso. 

Para Araújo, é preciso focar 
na melhoria da infraestrutura 
cicloviária e na manutenção e 
dimensões das calçadas da ca-
pital. “A todo momento surgem 
novas formas de se locomover 
por grandes centros urbanos que 
não foram previstas pela legisla-
ção, podemos citar o caso dos 
aplicativos de motoristas. Com a 
popularização dos patinetes, po-
derá ser necessário criar alguma 
nova regra para o convívio pací-
fico entre usuários motorizados e 
não motorizados”, afirma. 

Segundo a BHTrans, o mu-
nicípio está pleiteando recursos 
externos para implantação de 
novos projetos viários, dentre os 
quais estão previstos novas ciclo-
vias. Atualmente são 89,93 km 
de ciclovias implantadas. Uma 
das ações previstas é a reestrutu-
ração de 7 km na orla da Lagoa 
da Pampulha e a construção de 
500 metros de nova malha, que 
ligará a orla à Estação de Inte-
gração Pampulha. Até então, as 
empresas de compartilhamento 
de patinetes elétricos não atuam 
na região contemplada.
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Itabirito recebe 200 educadoras
para encontro redsolare Brasil
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O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), 
com mobilização da Fun-
dação Aperam, da Pre-

feitura de Coronel Fabriciano e da 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais (Emater–MG), vão promover, 
em maio, dois cursos gratuitos para 
produtores locais na área rural da ci-
dade. Estão previstos aulas de corte, 
colheita e processamento de palmi-
to pupunha, com carga horária de 
24 horas e produção de hortaliças, 
com carga horária de 36 horas.

Nos meses de fevereiro e março 
foram oferecidos outros quatro cur-

sos para o produtor rural: cultivo de 
palmito pupunha/implantação de 
lavoura; produção de quitandas; 
recuperação de área degradadas e 
alimentação para bovinos de leite – 
cana com ureia, concentrado e mis-
tura mineral, este último, encerrado 
na semana passada.

O zootecnista e técnico da Ema-
ter em Fabriciano, Manoel de Barros 
Simões, explica que os cursos se 
complementam e são voltados para 
quem já atua na área ofertada. 
“São cursos com aulas teóricas e 
práticas, todos com muita qualidade 
de material e de quem ministra, 
aplicável a realidade do município, 

e principalmente, as necessidades e 
interesses do agricultor fabricianen-
se”, explica Simões.

Para participar, os produtores 
devem procurar a Secretaria de Go-
vernança do Desenvolvimento Econô-
mico, Turismo e Cultura / Emater em 
Fabriciano e informar o interesse ou 
encaminhar um email para manoel.
barros@emater.mg.gov.br. 

A iniciativa conta também com 
o apoio da Associação de Pequenos 
Produtores Rurais Independentes 
dos Cocais (Apprico) e da Associa-
ção de Agricultores Familiares da 
Região Metropolitana do Vale do 
Aço (Agrifarm).

Senar vai capacitar
produtores rurais de
Coronel Fabriciano

nos meses de fevereiro e março foram oferecidos outros quatro cursos
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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

De acordo com o termo de 
compromisso assinado entre a pre-
feitura, empreendimento Concórdia 
e Associação de Empreendedores dos 
Bairros Vila da Serra e Vale do Sere-
no, serão realizadas melhorias de 
trânsito na MG-030 – na trincheira 
do Vila da Serra e nas rotatórias do 
Vila Castela e Serena Mall. 

As intervenções (instalação de 
semáforos, alargamento de pista 

e sinalização para motoristas e 
pedestres) feitas na MG-030 e na 
interseção com a Alameda Oscar 
Niemeyer serão iniciadas neste mês 
e se vão se estender até outubro.

A execução das obras é de respon-
sabilidade da associação, cabendo à 
prefeitura a aprovação do projeto de 
engenharia e a fiscalização dos servi-
ços. O resultado positivo na trincheira 
já é real desde que a prefeitura fez no 

ano passado, o desvio de trânsito com 
cones no local para evitar o trânsito 
de veículos na trincheira. 

Devido ao esforço da prefeitura 
em buscar soluções para a região, 
conseguindo junto ao Departamento 
de Edificações e Estradas de Roda-
gem de Minas Gerais (DEER/MG) a 
municipalização de um trecho da 
MG-030 (do quilômetro 10 ao 14), 
essas intervenções são possíveis.

JF adota “Ficha Limpa”
para cargos em comissão

A reestruturação administra-
tiva, prevista da Lei Munici-
pal nº 13.830, estabeleceu 
uma série de diretrizes de 

gestão na Prefeitura de Juiz de Fora 
(PJF). Entre elas, a obrigatoriedade de 
servidores comissionados do Municí-
pio serem “Ficha Limpa”. A reforma 
traz vedações à ocupação de cargo 
de provimento em comissão visando 
proteger a probidade administrativa 
e a moralidade. 

O documento proíbe a nome-
ação ou designação para cargos 
de provimento em comissão da-
queles que tenham praticado atos 
causadores da perda do cargo ou 
emprego público, sido excluídos do 
exercício da profissão ou, ainda, tido 
suas contas relativas ao exercício de 
cargos ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade que configure 
improbidade administrativa.

Com a reestruturação admi-
nistrativa, o quadro de servidores 
de cargos em comissão da PJF foi 
reorganizado e, os funcionários 
nomeados a partir de então, pas-
saram a ter a obrigatoriedade de 
apresentar, no ato na posse do cargo, 
certidões negativas das justiças Es-
tadual, Federal e Eleitoral, Tribunal 
de Contas do Estado e da União, 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
além de comprovação de inscrição 
no conselho de classe, de forma a 
comprovar a aptidão para os cargos. 

“É mais uma medida moraliza-
dora, de controle e de transparência 
que integra a reformulação adminis-
trativa que estamos implantando, 
em consonância com as demandas 
da sociedade em relação ao poder 
público”, afirmou o prefeito Antônio 
Almas (PSDB).

reforma
Com a redução de cargos co-

missionados, definida na Lei nº 
13.830, há a previsão da redução 
de gastos de cerca de R$ 10 a 13 
milhões nos próximos 2 anos, com 
a reorganização de outras funções 
gratificadas a partir da reforma. 

As medidas se somam ao maior 
controle do Executivo.

No dia 30/3, o Diário Oficial 
do Município trouxe, também, 
a oficialização da Controladoria 
Geral do Município e os decretos 
que regulamentam a estrutura 
organizacional e atribuições das 
secretarias de Meio Ambiente e 
Ordenamento Urbano (Semaur), 
Desenvolv imento Econômico, 
Turismo e Agropecuária (Sedeta), 
Governo (SG), Comunicação Públi-
ca (Secom) e Esporte e Lazer (SEL). 

A previsão é que os decretos 
regulamentadores das demais 
unidades sejam publicados em 
breve.

intervenção em nova lima
vai organizar trânsito na região

Uberlândia prepara-se 
para se tornar um gran-
de canteiro de obras. 
Isso porque o prefeito 

Odelmo Leão (PP) assinou no dia 
16, três contratos (dos quais dois 
têm ordem de serviço imediato) 
para as três primeiras obras do pro-
grama Uberlândia Integrada II. 
Voltada para a melhoria da infraes-
trutura viária e mobilidade urbana 
da cidade, esta fase contempla a 
construção de pontes, prolonga-
mento de uma via e viaduto.

Foram assinadas os contratos 
com ordens de serviço para a cons-
trução da ponte na Avenida Oscari-
na Cunha Chaves e construção da 
ponte na Rua da Carioca (sobre o 
córrego Vinhedo) junto com o pro-
longamento da mesma via. Um ter-
ceiro contrato assinado é referente 
ao do viaduto da Rua Conrado de 
Brito, no bairro Custódio Pereira, e 
que deve ter autorização para ser 
iniciado em breve.

“Há menos de um mês, anun-
ciamos o recapeamento de 130 
km de ruas e avenidas da cidade. 
Agora, damos início às obras que 
trarão ainda mais benefícios para 
o trânsito de Uberlândia, principal-
mente em relação ao transporte 
público que, com essas melhorias, 
se tornará um serviço ainda mais 
ágil para que o trabalhador che-
gue mais rápido em sua casa ou 
serviço. Não podemos esquecer 
que vivemos tempos de dificul-
dade, com a existência de dívidas 
herdadas e débitos do estado. Mas 
não podemos parar e, portanto, 
vamos continuar avançando”, disse 
o prefeito.

Contrato

A empresa escolhida para o serviço 
foi contratada por meio do Regime Di-
ferenciado de Contratação (RDC), um 
sistema licitatório mais ágil. Ficará a 
cargo das obras a empresa Decc Cons-
truções Ltda. O valor empregado nas 
três obras será de aproximadamente 
R$ 7,9 milhões. O investimento total 
do programa é em torno de R$ 140,2 
milhões, viabilizado junto à Caixa, por 
meio do Fomento à Infraestrutura e ao 
Financiamento (Finisa).

detalhes

Todas as obras foram pensadas 
e projetadas após diversos estudos 
realizados pelos engenheiros do 
município em conjunto com profis-
sionais contratados para o serviço. 
Foram observados detalhes para que 
as vias beneficiadas estejam prepa-
radas para atender o fluxo atual de 
veículos, além da demanda futura.  
Concluída, por exemplo, a previsão 
é de que ponte da Rua Oscarina 
Chaves comporte um fluxo diário 
de 16 mil veículos, além de linhas 
do transporte público da região, be-
neficiando cerca de 1,2 mil usuários.

Já no viaduto da Rua Conrado 
de Brito, também serão favorecidas 
linhas do transporte público da 
região, com uma estimativa de 
mais de 5 mil passageiros e 20 mil 
veículos beneficiados diariamente. 
Em relação à ponte da Rua da Ca-
rioca sobre o córrego Vinhedos, a 
estimativa é para a melhoria no flu-
xo de 25 mil veículos diários, além 
de linhas do transporte público da 
região, podendo facilitar a vida de 
aproximadamente 1,4 mil usuários.

“Grandes melhorias virão, mas 
precisamos alertar que durante o 
período de obras, o trânsito será 
afetado. A gente pede para que 
os motoristas tenham paciência 
e respeitem a sinalização, com o 
máximo de atenção. Os benefícios 
serão grandes no futuro”, disse o 
secretário municipal de Trânsito 
e Transportes (Settran), Divonei 
Gonçalves.

Já o secretário municipal de 
Obras, Norberto Nunes, destacou 
que as obras deixarão Uberlân-
dia preparada para os desafios 
do futuro. “Como toda grande 
cidade, Uberlândia não para de 
crescer. Tudo foi projetado para 
levar mais agilidade, conforto e 
segurança aos usuários dessas 
vidas”, afirmou.

uberlândia integrada

Lançado inicialmente em 2011 
por Odelmo Leão (2005-2012), o 
programa Uberlândia Integrada 
já contemplou diversas melhorias 
em infraestrutura e mobilidade 
urbana em sua etapa I, como 
prolongamento da Avenida Ansel-
mo Alves do Santos, construção 
da ponte Cícero Naves de Ávila, 
Corredor Estrutural Leste e o Ter-
minal Novo Mundo (inaugurados 
recentemente).

Na etapa II do programa, lan-
çado no ano passado, estão previs-
tas dezenas de intervenções viárias 
pela cidade, como a construção de 
viadutos, pontes, trevos, trinchei-
ras, travessias e a execução de 263 
km (mais de 168 ruas e avenidas) 
de recapeamento de vias de todas 
as regiões.

odelmo leão: “há menos de um mês, anunciamos o recapeamento de 130 km de ruas e avenidas da cidade”

Prefeito assina ordem de
serviço em Uberlândia

Prefeito Antônio Almas
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o seu consórcio multibrasileiro

daniel Amaro

presidente dA AssociAção mineirA de cronistAs
esportivos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos Gomes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

O América concretizou a contratação do goleiro Air-
ton. O jogador de 24 anos, que disputou o último 
Campeonato Gaúcho pelo Pelotas-RS, chega ao 
Coelho com contrato, em definitivo, até dezembro 

deste ano.
Ele chegou a Belo Horizonte e passou por exames médi-

cos em um hospital da capital mineira. O goleiro já iniciou 
os trabalhos com o restante do grupo americano.

Natural de São Marcos (RS), Airton foi revelado pelo 
Juventude-RS, clube que defendeu por 4 anos. Em seguida, 
se transferiu para o Red Bull Salzburg (AUS), onde ficou por 
três temporadas e conquistou um título austríaco.

Na volta ao futebol nacional, defendeu o Red Bull-SP 
e o Oeste-SP antes de chegar ao Pelotas, no início deste 
ano. O goleiro se destacou no Gaúchão 2019, com 11 jogos 
como titular.

Airton já era monitorado pelo América, como explica o 
preparador de goleiros Silvio Jardim. Segundo ele, diversas 
qualidades técnicas chamaram a atenção do clube durante 
o período de avaliação.

Certamente, no momento 
em que os leitores estiverem 
lendo esta coluna, o futebol mi-
neiro já terá um novo campeão. 
Tomara que o vencedor seja o 
seu time.

Esse campeonato mineiro 
tem sido bastante contestado 
pelos torcedores, principalmen-
te, os mais jovens. Entretanto, 
além da tradição, representa a 
própria existência para os times 
do interior e um bom dinheiro 
para reforçar o caixa dos times da 
capital. É verdade que precisa ser 
reformulado.  Mas isso é outro 
papo. Vida que segue. 

O que interessa, no momen-
to, é o campeonato brasileiro 
que vai começar.  Ainda que 
muita gente discorde, é a maior 
competição futebolística do 
mundo. Tanto em quantidade de 
participantes, como em potencial 
técnico de times para chegar ao 
topo.  No continente europeu, 
dono de futebol rico e poderoso, 
meia dúzia de times disputam 
títulos. Os demais são meros 
figurantes.  Nos países vizinhos, 
menos ainda. Cada país tem, no 
máximo, três times disputando 
a supremacia.  No Brasil, é di-
ferente. Dos vinte participantes, 
pelo menos a metade reúne 
condições para faturar o título. 

O que atrapalha o futebol 
brasileiro, além do amadoris-
mo de alguns dirigentes, é a 
economia do país. Vivemos em 
crise. Sempre falta dinheiro para 
segurar os melhores jogadores. 
Para tentar suavizar o orçamen-
to, enfrentamos um calendário 
cruel. São muitos jogos em dias e 
horários estranhos, isso sem falar 
de tantas viagens e gramados 
nem sempre bons. É verdade que 
a politicagem e a picaretagem 
também atrapalham muito. 
Mas não é coisa generalizada. 
Temos muita gente boa no fu-

tebol. Corretos, idealistas, bem 
intencionadas. Muitos são até 
heróis, carregam seus clubes 
nas costas, colocando dinheiro 
do próprio bolso. 

Mas o que importa, agora, 
é que o brasileiro vai começar. 
Atlético e Cruzeiro representam 
Minas na elite do futebol. Basea-
do nos números, o Cruzeiro entra 
como favorito. Tem um bom 
elenco, tanto em quantidade e 
qualidade. Uma comissão técni-
ca experiente, testada e liderada 
pelo Mano Menezes, sem dúvida 
um dos melhores do Brasil. Talvez 
do mundo. Tem também uma 
diretoria altamente competente.  

No Atlético, as dúvidas são 
muitas. A diretoria vem tentan-
do acertar, mesmo derrapando 
muito.

As trocas constantes da comis-
são técnica, a saída e chegada de 
jogadores, vem prejudicando de-
mais o rendimento do time. Vamos 
sentir a partir de agora se as mu-
danças propostas vão resolver os 
problemas. O certo é que o Atlético 
é um clube grande, tradicional, com 
torcida imensa e plenas condições 
de superar os obstáculos e realizar 
uma boa campanha.  

Além do brasileiro, Atlético e 
Cruzeiro ainda disputam a Copa 
Libertadores e a Copa do Brasil, o 
que faz o desafio ser ainda maior. 

Na série B, o América volta a 
sua vidinha de time elevador. Um 
dia sobe, no outro desce. Desde 
o ano passado faz campanha 
ruim, tanto no mineiro, como 
no nacional. A vantagem é que 
mantem Givanildo Oliveira e sua 
comissão no comando técnico e 
reforçou o elenco com algumas 
boas contratações. Penso que o 
maior problema do América é 
não acreditar nos talentos que 
revela. Prefere investir em atletas 
rodados, vindos de longe, sem 
ligação com a tradição do clube. 

Outro problema sério do 
América é a falta de torcida. Joga 
sempre com estádio vazio. Uma 
situação que o marketing do 
clube precisa resolver com muita 
criatividade. 

Temos também Tombense 
e Boa Esporte enfrentando o 
desafio da série C.  Patrocinense, 
Tupi, Caldense e URT vão brigar 
na série D.  Não é fácil encarar 
tamanho desafio. Os recursos fi-
nanceiros são poucos, as viagens 
longas, os campos ruins e a pres-
são imensa. É uma luta terrível 
em busca de um lugarzinho na 
sombra desse escaldante fute-
bol brasileiro. Merecem nosso 
carinho, apoio e respeito.  

Ainda vamos ter diversas 
novidades no futebol brasileiro. 
Começa com o futebol feminino 
que vem sendo incentivado. 
Várias competições estão em 
andamento. 

Tem também o astro do 
momento. O VAR ou árbitro de 
vídeo. É o assunto do momento 
em todas as rodas.  Especialistas 
e torcedores até esqueceram do 
árbitro e só discutem a validade 
ou não do tal VAR. Virou até 
piada. A vantagem é que o VAR 
não tem mãe. Assim o torcedor 
fica bravo, mas não tem como 
mandar aquele palavrão. 

Quem anda sofrendo são os 
narradores. Colocam toda força 
no grito de gol, aí aparece o 
danado do VAR e joga água fria 
na emoção. Certo ou errado, 
bom ou ruim, o VAR veio para 
ficar. Aos poucos, a gente vai 
acostumando. 

No meio de tudo isto, a nossa 
valorosa imprensa esportiva já 
está pronta e preparada para 
percorrer boa parte do Brasil 
correndo atrás da bola com o ob-
jetivo de levar até você a melhor 
informação e muita emoção. Até 
a próxima.

ioga: conheça os benefícios
e como praticar em casa

P raticar algum esporte 
está nos planos da 
maioria das pesso-
as que buscam um 
estilo de vida mais 

saudável. O problema é que 
muitas não gostam de frequen-
tar uma academia e preferem 
fazer exercício físico no conforto 
de casa.Uma das modalidades 
que vem crescendo o número de 
interessados é a ioga, contando 
com mais de 200 milhões de 
praticantes em todo o mundo, 
segundo estimativa da Unesco. 
Diversas celebridades como Gi-
sele Bündchen, Madonna, Kate 
Hudson, Isis Valverde e Julia Ro-
berts são adeptas da atividade.

De acordo com a especialista 
em ioga e meditação Maria He-
lena Braga, a prática da ioga é 
milenar e traz benefícios para a 
saúde física e mental, tanto de 
mulheres quanto de homens. 
“Os exercícios trabalham o corpo 
e a mente juntos e podem au-
xiliar no controle do estresse e 
ansiedade, melhora da postura, 
dores no corpo, equilíbrio, além 
de facilitar o emagrecimento. É 
possível perder uma média de 
300 calorias em uma aula. Para 
aproveitar todas essas vantagens 
é recomendado pelo menos 3 
meses de prática”.

Ela explica que a ioga pode 
ser praticada em casa. “Primeiro 
é necessário definir os objetivos 
que se espera alcançar. Existem 
alguns tipos de ioga que variam 
os movimentos. A mais comum 
é a chamada Hatha Ioga, focada 
no condicionamento físico, forta-
lecimento do corpo e aumento da 
flexibilidade. Essa é a mais indicada 
para quem pretende começar a 
praticar, pois são realizadas menos 
posturas e com uma intensidade 
menor”.

Na internet, há diversos vídeos 
disponíveis que ensinam as rotinas 
básicas que incluem uma sequên-
cia de aulas para iniciantes. “Tudo 
de forma gratuita e a pessoa 
pode assistir quantas vezes achar 
necessário. Podem surgir algumas 
dificuldades no início, mas é ques-
tão de tempo para dominar as 
posturas. O importante é respeitar 
seus limites”, afirma Maria Helena.

O local e os materiais para 
a real ização da prática são 
importantes. Maria Helena orienta 
que a pessoa deve encontrar um 
espaço tranquilo. “O ideal é que 
seja um local fechado e silencioso 
para que a pessoa consiga se 
distanciar do mundo externo. Um 
dos itens essenciais é a esteira, 
uma espécie de tapete para não se 
machucar ao executar as posturas 
e que são facilmente encontradas 
em lojas de materiais esportivos. 
Não tem roupas específicas para 
a prática, mas sempre recomendo 
algo mais confortável para vestir”.

A especialista diz que cada 
pessoa tem a sua rotina. “Apren-
der os movimentos leva um tem-
po. Para quem está começando, 
dedicar-se às aulas três vezes por 
semana é o ideal. A medida em 
que for evoluindo, passe a se exer-
citar todos os dias. Cada sessão 
dura em média uma hora, mas 
caso não tenha todo esse tempo, 
qualquer minuto vale muito a 
pena e é benéfico”.

A auxiliar de marketing Ma-
riana Toledo conheceu a ioga há 
cerca de 8 meses por incentivo de 
uma amiga. “Sempre quis iniciar 
alguma atividade física, mas por 
conta da rotina de trabalho e es-
tudo sempre acabava ficando em 
segundo plano. Uma amiga me 
indicou buscar informações sobre 
o assunto. Encontrei várias aulas 
pelo YouTube e comecei a fazer aos 

fins de semana. Fui me apaixonado 
pela prática e passei a me exercitar 
todos os dias”.

Ela conta que o melhor é poder 
fazer as aulas sem sair de casa. “Às 
vezes chego em casa estressada e se 
eu tivesse que ir a uma academia, 
acredito que não teria disposição. A 
ioga me relaxa e traz uma sensação 
de paz. Dedico 50 minutos diários à 
atividade”, conclui.

Principais benefícios

diminui o estresse 
e a ansiedade

Promove
condicionamento físico

Facilita o
emagrecimento

Alivia dores corporais

Controla a pressão e os
batimentos cardíacos

melhora o sono

Atividade não tem restrição e pode ser feita em qualquer idade

na internet, há diversos 
vídeos disponíveis

que ensinam as rotinas
básicas que incluem 
uma sequência de

aulas para iniciantes

Goleiro Airton é a nova
contratação do América

Ficha do jogador
nome completo: Airton Moraes Michellon 
data de nascimento: 29/05/1994 
local de nascimento: São Marcos (RS) 
Altura: 1,88 m 
clubes: Juventude-RS (2011 a 2014), Red Bull Salzburg (AUS) (2014 a 2017),
               Red Bull-SP (2017 e 2018), Oeste-SP (2018) e Pelotas-RS (2019) 
títulos: Liga Austríaca (2016)

“Nós analisamos vários goleiros e vimos nele uma grande qualidade técnica. Ele tem 
muita habilidade debaixo dos gols, boa reposição de bola e destreza para jogar com os pés. 
Ele também é um goleiro novo, que está apto a evoluir dentro do trabalho que fazemos 
diariamente”, avalia Silvio.

goleiro era monitorado pelo time há um tempo
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