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Belo

IndÚstria de sorvete projeta
lucrar R$ 13 bilhões em 2019
P

elo visto, a crise financeira não abalou os fãs de sorvete. De acordo com a Abis, o setor espera o aumento de 1% na produção deste ano, chegando a um faturamento acima
de R$ 13 bilhões. Além disso, o segmento tem mais de 8 mil empresas ligadas à produção e comercialização de sorvete e emprega 75 mil pessoas de maneira direta e 200
mil indiretas. “Esse número também inclui os vendedores ambulantes em carrinhos pelas ruas. Somente essa parte representa mais de 40 mil ocupações”, explica Eduardo
Weisberg, presidente da associação.
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“Faxina ética”: após
30 anos, PSDB dá as
costas para Aécio Neves
O PSDB nunca viveu uma crise tão acentuada como a de agora, principalmente devido ao
desgaste da sigla perante a opinião pública. Para
solucionar isso, pessoas próximas ao governador de
São Paulo, João Doria, sugerem uma “faxina ética”,
com finalidade de expulsar todos os membros do
partido que tenham os seus nomes envolvidos em
denúncias. O assunto deverá ser abordado durante
a reunião do Conselho de Ética tucano. Em Minas,
o ex-presidente nacional da legenda, candidato à
presidência em 2014 e deputado federal Aécio Neves deverá ser um dos nomes a receber um cartão
vermelho.

Deputado responde a
várias denúncias na justiça

Ministério Público de
Contas completa uma década
Reforçar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do estado e municípios. Essa é a principal missão do Ministério Público de Contas, que está comemorando 10 anos.

Harmonização facial
vira mania nacional

Vila histórica vai ser
recuperada em JF

Sabe o que Alok, Carlinhos Maia, Gretchen e
Joelma têm em comum? Todos passaram pelo
procedimento estético que é tendência atual
no Brasil: a harmonização facial. Mas cuidado,
essa mudança deve ser feita por profissionais
especializados, como dentistas, biomédicos,
enfermeiros ou fisioterapeutas estetas.

O prefeito de Juiz de Fora, Antônio
Almas (PSDB), convocou os empresários da cidade para abraçarem a
recuperação da Villa Ferreira Lage, um
dos prédios históricos que compõe o
conjunto paisagístico e arquitetônico
do Museu Mariano Procópio.
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Entenda as principais críticas
da OAB ao pacote anticrime
Em um estudo, a OAB Nacional critica as propostas
do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça,
Sergio Moro. A entidade discorda, principalmente, da
execução antecipada de penas, criação do confisco alargado, interceptação de advogados em parlatório e as
mudanças no instituto da legítima defesa. O mestre em
direito processual Igor Soares explica os motivos da OAB
pedir a rejeição ou que se reescreva esses e outros pontos.
Opinião – Página 2
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Brasileiro está entre os mais
mentirosos do Instagram

Geral
–
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Minas possui mais de 950 mil
microempreendedores individuais
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#MãesEspeciais

Leis não garantem estabilidade
para mães de filhos especiais
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–
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Dança do ventre estimula
o corpo e a autoestima
Além de inúmeros benefícios físicos para os participantes, a dança do ventre mescla ritmo e bem-estar.
“Vemos muitas pessoas fora dos padrões impostos praticando a modalidade e dançando lindamente, porque
a expressão vem de dentro e independe do peso, cor ou
qualquer outra coisa”, diz Bruna Figueiredo, professora
da modalidade.
Esporte – Página 12
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Entenda o porquê das críticas da OAB à proposta do governo

Arquivo Pessoal

“Pacote anticrime proposto por
Moro padece de legitimidade”
Leíse Costa

E

m um documento de 81 páginas, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se manifestou
contra alguns pontos do chamado pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça,
Sergio Moro. Entre eles, a execução antecipada da pena; as mudanças no instituto da
legítima defesa, em especial aos agentes de segurança pública; a criação do confisco
alargado; a interceptação de advogados em parlatório, entre outros. Sobre o material crítico à
proposta do governo, o Edição do Brasil entrevistou Igor Soares (foto), mestre em direito processual, coordenador do curso de direito do UniDoctum e membro da Comissão de Educação
Jurídica da OAB-MG.

Quais são as principais críticas da OAB
ao pacote anticrime?
As críticas da OAB revelam preocupação dos juristas com
a latente inconstitucionalidade do projeto, pois várias de suas
disposições contrariam expressamente o texto da Constituição
da República de 1988, além de sua evidente imposição pelo
governo federal, sem que houvesse, previamente, o debate
com a sociedade civil. Segundo o parecer da OAB Nacional,
o projeto, em várias oportunidades, fere a garantia da presunção de inocência, o direito de defesa e o devido processo.
Há, ainda, falta de uma exposição clara e precisa sobre os
resultados do pacote, sobretudo no aspecto social, afinal várias
disposições desencontram a proteção aos direitos humanos.

Quais pontos são apoiados pela entidade?
A OAB Nacional apresenta duas possibilidades: rejeição
integral de alguns pontos ou a reescrita das propostas com o
devido aprofundamento sobre as suas consequências. Não há,
assim, apoio literal, mas recomendações para ampla discussão
dos pontos passíveis de aprovação. Entre eles, a criminalização
do financiamento irregular de campanha, o chamado caixa
2; a regulamentação das competências da Justiça Eleitoral;
alteração do regime jurídicos federais; a possibilidade de
realização de audiências por videoconferência, entre outros.

Por que a OAB é contra a prisão em
2ª instância?
Não somente a OAB Nacional, mas toda a comunidade
jurídica ainda não conseguiu entender, com precisão, quais
os elementos tendentes à prisão em segunda instância. O
que há é uma decisão equivocada, proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), que desconsiderou a literalidade do

art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República de 1988,
bem como do art. 283 do Código de Processo Penal. Em
ambos os produtos legislativos, o constituinte e o legislador
foram claros: somente é possível exigir o cumprimento da
sentença penal condenatória, em seu teor, a partir da noção
de culpa na conduta delituosa, após o trânsito em julgado.

O que é o trânsito em julgado?
Uma decisão transita em julgado quando se acabam os
recursos cabíveis ou o condenado desiste de recorrer. Por isso,
o STF usou de argumentos políticos para discutir o problema
da criminalidade na esteira do Estado-Judiciário, o que deve ser
feito diante do Estado-Legislativo e do Estado-Executivo. O STF
alegou ter agido com base em mutação constitucional, mas
essa mutação não pode promover interpretações em prejuízo
das pessoas acusadas, muito menos acarretar o retrocesso
social. Ninguém duvida do crescente número de crimes, mas
esse problema não é processual, mas relacionado à ineficiência
das políticas públicas.

O que é a criação do confisco alargado?
É a permissão da tomada de bens de pessoas condenadas decorrentes da prática de crimes específicos, com pena
superior a 6 anos, como o tráfico de drogas e associação
criminosa. No argumento também seriam tomados os bens
sem origem comprovada, de acordo com os rendimentos da
pessoa e o valor dos bens. Essa proposta seria incluída no art.
91A, conforme projeto. Segundo a OAB Nacional, a sugestão
fere a garantia da presunção de inocência e não é clara o
suficiente para entender suas consequências. Posso incluir,
ainda, que tal proposta fere a garantia do devido processo,
já consagrado na Constituição da República de 1988, no que
se refere à injustificada expropriação de bens que, sequer, é
objeto discutido no processo.

A esperança da
aprovação do
pacote anticrime
repousa mais em seu
autor, o ex-juiz Sergio
Moro, do que na
reflexão sobre
seu conteúdo
Por que as mudanças do instituto
da legítima defesa, em especial aos
agentes de segurança pública, são
consideradas problemáticas?
No parecer elaborado pela OAB Nacional, os juristas
consultados apresentam inúmeras divergências sobre o
assunto. Há duas propostas sobre o tema: a redução da
pena até a mesma ou até mesmo a sua inaplicabilidade se
o excesso decorrer de medo, surpresa ou violenta emoção.
Segundo a teorização, a legítima defesa pode ser entendida
como a repulsa à agressão injusta, atual ou iminente, contra
direito próprio usando dos meios moderados. Aquele que
age para além dos meios moderados, assim, age em excesso.
A proposta pretende readequar o excesso aos agentes de
segurança e policiais, que, assim, poderiam até mesmo se
desvincular da aplicação de sanção penal se comprovado
medo, surpresa ou violenta emoção. Outra alteração pretende adequar a legítima defesa aos casos em que o agente
pratica o crime “em conflito armado ou em risco iminente
de conflito armado”, ou, ainda, diante da prevenção de
“agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém”.
Alguns juristas afirmam que tal proposta cria verdadeira
“licença para matar”, pois o agente, antes envolvido com a
precisão de seus atos, agora poderá praticá-los amparado
em uma das propostas. O Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais, inclusive, demonstra preocupação com a ofensa
aos princípios da igualdade e da proporcionalidade, porque
cria-se duas categorias de cidadãos, que, diante do mesmo
fato, podem ter decisões distintas.

No que consiste a interceptação de advogados em parlatório? Seria um procedimento padrão para qualquer caso?
Ao tratar da organização dos presídios federais, é
proposta a possibilidade de gravação entre o advogado e
seu cliente no parlatório, que é a sala na qual o advogado,
de forma reservada, entrevista e conversa com seu cliente
a fim de dar-lhe informações processuais e ainda delinear
estratégias de defesa. Segundo o texto do governo, a ideia
é impedir a comunicação entre os líderes de organizações
criminosas presos e demais envolvidos nas práticas delituosas. A gravação deve ser autorizada por um juiz de direito.

Essa gravação fere algum direito?
Essa proposta do jeito que está posta ofende basicamente a garantia da ampla defesa, já que o advogado e
o seu cliente deixarão de conversar abertamente sobre o
fato criminoso com receio do que pode ser gravado, além
de ser uma ofensa direta ao Artigo 133 da Constituição que
prevê a inviolabilidade do sigilo profissional e o serviço
prestado pela advocacia. Essa disposição é inconstitucional. Perde o cliente que deixará de se relacionar com seu
advogado e perde o advogado que não terá condições de
organizar-se para promover a defesa técnica. Mais uma
vez, o pacote anticrime padece de legitimidade. A esperança de sua aprovação repousa mais em seu autor, o ex-juiz
Sergio Moro, do que na reflexão sobre seu conteúdo.

EDITORIAL
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Rodrigo Augusto Prando

Sobre o ensino a distância

s pessoas com até 35 anos são as que mais têm se matriculado em cursos
superiores a distância. A rotina diária dessa parcela da população, que se
divide entre os estudos e o mercado de trabalho, é o principal fator para
essa realidade. Além disso, as mensalidades são mais acessíveis do que os preços
encontrados em cursos presenciais, o que conta bastante para quem ainda está em
busca de ascensão profissional.
No entanto, nem tudo é maravilha quando o assunto é ensino a distância.
Marcelo Barbosa, coordenador do Procon da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), alerta para a necessidade do aluno se informar acerca da instituição, pois,
muitas vezes, o curso sequer tem o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC).
Outro questionamento feito por Barbosa diz respeito ao fato do estudante não ser
devidamente esclarecido sobre as regras de cada entidade: o curso será inteiramente
a distância ou semipresencial? Essas são informações cruciais e fazem diferença para
o currículo do profissional.
Até agora existem alguns problemas relacionados aos cursos EAD (Educação a
distância). Não só em relação à falta de reconhecimento do MEC, mas também no
que se refere à propaganda enganosa. Nesses casos, a orientação do coordenador
do Procon ALMG é que o aluno acione, imediatamente, o Ministério Público e/ou os
Procons de seus estados, com a finalidade de exigir reparos, seja o ressarcimento do
valor da matrícula ou até ações de perdas e danos.
Ao longo dos anos, essa modalidade cresceu 26,86%, por isso é tão importante
saber sobre a estrutura da graduação. Até porque os empresários do setor não perdem tempo e demonstram naturalidade para resolver os problemas recorrentes. A
justificativa é que estão providenciando a papelada que autoriza o funcionamento
da instituição e dos cursos pelo MEC e, com isso, o tempo passa. Quatro anos depois,
na hora de receber o diploma, vêm às surpresas desagradáveis e os estudantes não
podem fazer nada a não ser esperar por uma decisão da justiça, o que prejudica os
recém-formados de ingressarem no mercado.
O ensino a distância deveria ser complementar, afinal é complexo oferecer a
mesma didática de um curso presencial, no qual se está em contato direto com a
instituição, professores e colegas de sala de aula.
É bom relembrar a denúncia feita pelo líder do Movimento Diploma Legal, João
Victor Catunda. Em março, ele afirmou, no Senado, que foram detectados mais de
200 mil alunos com diplomas falsos. Todos esses estudantes foram vítimas de pessoas
inescrupulosas e, infelizmente, esse dado trouxe à tona a fragilidade do sistema EAD
no país. O presidente da Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância,
(ABE-EAD), Ricardo Holz, avalia que a fiscalização superficial não resolve. As entidades
governamentais precisam investir pesado na legitimação da modalidade, evitando
a desordem no futuro.
Fica clara a necessidade de normas mais rígidas, mesmo porque a previsão indica
que, por volta de 2030, pode haver preferência pela categoria ao invés do ensino
presencial. Assim, o estudante terá que ser fiscal de seus próprios interesses. Não
basta esperar por orientações apenas das autoridades. Certamente, ao longo dos
anos, a regulamentação para os empresários do setor será mais eficiente, mas até
lá, os alunos devem ficar atentos para não compra gato por lebre.

Cientista Político e professor da Universidade Presbiteriana
Mackenzie – Contato: imprensa@mackenzie.br

Um dilema para Bolsonaro

H

á um dilema ainda não proposto para Bolsonaro, mas
que, creio, chegará em algum
momento. Em verdade, o
dilema está latente, contudo, não reconhecido pelo atual presidente. Em termos
gerais, há a seguinte escolha: 1) dar um
basta nas pautas e ações ideológicas e,
com isso, irritar os eleitores bolsonaristas
e 2) focar na administração do Estado,
de forma pragmática, democrática e
republicana e, com isso, ganhar liderança
e capital político, que foi rapidamente
dilapidado nesses meses iniciais de governo. Vejamos.
A conjugação de pautas mais
ideológicas, como a mudança de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém;
promoção de facilidades para posse e
porte de armas; corte de verbas para
as universidades; tentativa de sucatear
cursos da área de humanidades, como
filosofia e ciências sociais; retrocessos
no Ministério do Meio Ambiente, entre
muitas outras. Tais pautas denotam
que não há uma racionalidade que
implique na correta projeção das
consequências daquilo que é dito ou
arquitetado. No limite, há mais paixão,
ideologia, voluntarismo e amadorismo
do que, efetivamente, uma ética da
responsabilidade.

Soma-se a isso os dizeres de campanha que teríamos um governo liberal na
economia e conservador nos costumes.
Até o momento é visível as pautas conservadoras e pouco de liberalismo, visto que
as intervenções de Bolsonaro na política
de preços da Petrobras e falas sobre os
juros do Banco do Brasil trouxeram prejuízos às instituições. Há, claro, a Medida
Provisória (MP) da liberdade econômica,
que deve ser elogiada e aprofundada,
bem como as tratativas em relação à
reforma da previdência. Mas, tirante esses
dois últimos bons exemplos, o governo foi,
até o momento, bem mais inoperante do
que proativo no que tange aos problemas
reais, concretos, da sociedade brasileira.
Além da guerra virtual promovida por Olavo de Carvalho e parte dos filhos do presidente contra membros do atual governo
como, recentemente, o general Santos
Cruz e as ofensas ao ex-comandante do
Exército o general Villas Bôas.
Tem ficado nítido para os atores
políticos e os analistas que as falas de
Olavo de Carvalho ou do filho Carlos
são referendadas por Bolsonaro, que
não pode proferi-las pessoalmente.
Abandonar essa conduta ideológica teria
que se assentar numa mudança radical
das ações em alguns ministérios ou, até
mesmo, desligar alguns ministros desse

atual governo: Damares Alves, Ernesto
Araújo, Abraham Weintraub e Ricardo
Salles, por exemplo. Esses poderiam ser
substituídos por figuras de destaque em
suas áreas e com capacidade técnica,
intelectual e de gestão para as funções
que os ministérios reclamam. Outro ponto seria limitar a importância que filhos
e Olavo de Carvalho assumiram neste
governo paralelo.
Se o presidente Bolsonaro optar por
essa escolha, terá o ódio dos bolsonaristas raiz, bem como de Olavo de Carvalho,
mas, em contrapartida, pode ampliar
sua base no Congresso Nacional e na
própria sociedade. Feito isso, poderia o
presidente focar em temas estratégicos:
reforma da previdência, uma boa articulação política, reforma fiscal e tributária,
reforma política, diminuição da violência,
retomada do emprego e melhoria de
nossos péssimos índices educacionais.
Caso Bolsonaro conseguisse só metade,
ou um terço disso, já estaria colocado
como forte candidato à reeleição.
Até o momento, esse dilema sequer
foi assimilado pelo Governo. As falas e
ações têm privilegiado as pautas ideológicas e a guerra virtual contra os próprios
aliados no governo em detrimento de
uma administração estratégica de problemas reais. Até quando?
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“Faxina ética” pode
aniquilar o PSDB
I

Faxina ética
“Segundo fontes no meio
político, já está pronto na mesa
de João Doria, governador de São
Paulo, uma espécie de memorando com a explícita recomendação
para que os filiados ao PSDB
com problemas na justiça sejam,
imediatamente, convidados a se
afastar da sigla. Em Brasília, voltou
a circular o comentário indicando
que o grupo do governador paulistano almeja um partido mais leve,
sem mácula. Portanto, antes que
mais condenações sejam anunciadas, o ideal seria fazer essa faxina
antecipada no tucanato.
Essa “faxina ética” estaria
sendo levada a efeito por meio
do conselho do partido. Com
isso, figuras expoentes, como o
ex-governador José Serra (SP), o
ex-governador Beto Richa (PR),
o ex-governador Marconi Perillo
(GO), entre muitas outras seriam
eliminadas da sigla.

Em breve, Aécio Neves deverá ser convidado a deixar o partido

A

Doria ficará sozinho no PSDB
Para os especialistas em política, o desgaste do PSDB é de tal
ordem que, talvez, o ideal seja
sua extinção, passando inclusive
por uma fusão junto às outras
instituições, buscando vida nova
no mundo político. Essas mesmas
pessoas acrescentam ainda que
mesmo que Doria consiga jogar
para fora todos os nomes que estão
com problemas na justiça, ele ficará
sozinho. “Aliás, sozinho mesmo,
pois Doria nunca foi tucano, ele
está tucano”, afirmam.
Entre os mineiros, o deputado
Aécio Neves deverá ser um dos primeiros a receber cartão vermelho.
O senador Antonio Anastasia é
outro investigado judicialmente.
Então, o certo seria ele também
se afastar ou ser convencido a
fazê-lo. Recentemente, a imprensa mineira veiculou informações
indicando uma possível ida de
Anastasia para o Democrata a
convite do seu amigo, o senador
Rodrigo Pacheco.

te, o cidadão de Jaíba que quer
acompanhar seus processos na
Justiça tem que se deslocar por
quase 80 quilômetros e usar uma
balsa para chegar até Manga. “A
cidade cresceu muito e merece
uma atenção especial do Poder
Judiciário para qualificar a vida
de seus jurisdicionados. Além
disso, com o novo fórum de Jaíba,
haverá melhorias no espaço físico
da comarca de Manga”, pontuou
o magistrado.
Diversas autoridades prestigiaram o anúncio da construção
do fórum de Jaíba. Entre elas, os
deputados federais Rodrigo de
Castro (PSDB) e Paulo José Carlos
Guedes (PT), além dos deputados
estaduais Virgílio Guimarães (PT),
Gil Pereira (PV), Tadeu Martins Leite (MDB) e Arlen Santiago (PTB).
Pelo TJMG, estiveram presentes o corregedor-geral de Justiça,
desembargador Saldanha da Fonseca, os desembargadores Pedro
Aleixo Neto, Alberto Diniz Junior,
Alberto Henrique e o superintendente de Obras, desembargador
Amauri Pinto Ferreira.
Divulgação

(PSD), ao lado de outros prefeitos
da região, ressaltou a importância
da instalação para garantir os
direitos dos cidadãos.
O presidente do TJMG aproveitou a oportunidade para reafirmar
que a missão do Poder Judiciário
é garantir a cidadania com equilíbrio, com suporte na execução
de boas políticas públicas. Entre
elas, a valorização da Justiça de
primeiro grau, na qual está a
porta de entrada insubstituível dos
litígios e das demandas sociais da
população.
O juiz João Carneiro Duarte
Neto afirmou que o acervo supera
5 mil processos na comarca de
Manga – cerca de 50% tem como
partes habitantes de Jaíba. Para
o magistrado, com a construção
de um fórum na cidade e a possibilidade de transformá-la em
comarca vai resultar em inúmeros
benefícios para as comunidades
dos dois municípios. O principal:
“Uma justiça célere”, concluiu.
Segundo o magistrado, para
reforçar a importância da medida,
é preciso lembrar que, atualmen-

Acostumado a ser aliado do governador ao longo de duas
décadas, o deputado Alencar da Silveira (PDT) tem transformado a vida de Romeu Zema (Novo) em um verdadeiro inferno.
Mas, nos bastidores os comentários são de que essa oposição
sistemática não tem nenhum motivo aparente e pode ser
passageira, segundo avaliação de colegas de parlamento do
famoso Alencarzinho. É aguardar para conferir...

Sem empolgação
A Copa América está para começar e, mesmo com o Mineirão sediando alguns jogos, os mineiros não se empolgaram
com o assunto. Deve ser a deficiência na divulgação. Também,
puderas, com a falta de prestígio da Federação Mineira de
Futebol (FMF) e a não convocação de jogadores daqui, o
desânimo é natural.

Depois que assumiu a presidência da Cemig, o Sr. Cledorvino Belini, estabeleceu uma espécie de toque de recolher.
Ninguém fala nada e o silêncio, baseado em sua orientação,
vale até para os diretores das empresas do grupo. Isso ainda
vai gerar polêmica, podem apostar!

Diante desse cenário, o novo presidente do PSDB estadual, deputado
federal Paulo Abi-Ackel, não terá uma
tarefa fácil. Um dos seus dilemas
é como convencer o denunciado
Nárcio Rodrigues a tomar o mesmo
destino de Azeredo. Só para rememorar: Nárcio, ex-deputado federal
e presidente do diretório estadual, foi
preso por problemas de supostas má
administração de dinheiro público
quando era secretário de estado no
governo de Aécio Neves.
Cansado de esperar, o jornalista e
deputado estadual João Vitor Xavier
decidiu jogar a toalha. Ele já se filiou
ao Cidadania, depois de uma longa
trajetória no PSDB. Ele começou
como vereador em Belo Horizonte,
e, agora, está como deputado em
seu terceiro mandato. “Estava sufocado. Não tinha mais espaço. Todas
as minhas opiniões e sugestões não
eram levadas a sério, mas não quero
‘jogar farofa’ sobre o passado. Prefiro
apostar em uma nova vida e projetos
para os próximos anos”, disse.

Jaíba terá Fórum de
Justiça no início de 2020
cidade de Jaíba, no
Norte de Minas, terá o
seu Fórum de Justiça
no início de 2020. O
anúncio para a comunidade foi
feito no dia 17 de maio pelo presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG), desembargador Nelson Missias de Morais,
e o juiz diretor do foro da comarca
de Manga, João Carneiro Duarte
Neto. A previsão de entrega do
imóvel pela Aegla Construtora
Ltda é em janeiro do ano que vem
e as obras já começaram.
Jaíba ainda não é uma comarca – o município integra
atualmente a Comarca de Manga.
Porém, a Lei de Organização e
Divisão Judiciárias de Minas Gerais prevê um cargo de juiz para
a cidade. A previsão é sincronizar
a inauguração do fórum com a
instalação da comarca local.
O anúncio do projeto do fórum
movimentou a cidade, que comemorou a notícia com uma queima
de fogos. A população lotou o
auditório do Centro de Eventos,
onde o prefeito Reginaldo Silva

Oposição sem motivos?

Silêncio na Cemig

Estadão Conteúdo

nformações de Brasília e São
Paulo profetizam um fim
dramático para o PSDB Nacional, devido ao descrédito
da população no que diz respeito
ao partido, assim como o PT. No
entanto, a militância petista está
em franca recuperação pelo Brasil
afora, de acordo com levantamento feito pela própria sigla.
Semana passada, o ex-governador Eduardo Azeredo enviou carta ao presidente estadual do PSDB
solicitando sua desfiliação, mas
no bojo do escrito fez referência
a sua trajetória de fundador e até
de ex-presidente dos tucanos nacionais: “Uma época de glória, na
qual tive oportunidade de oferecer
relevante serviço à nação como
dirigente máximo”. Com certeza,
o ex-governador demonstrou seu
desprendimento.
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Comitiva visitou o terreno e as obras já começaram

Acesso
A apresentação do projeto para
a construção do prédio foi feita pelo
juiz auxiliar da presidência, Jair Francisco dos Santos. O fórum de Jaíba
terá um pavimento com 950 m² e
será construído na Rua João Antônio
de Oliveira, nº 400, Centro.
Haverá espaço para a instalação
de uma vara, Juizados Especiais,
Tribunal do Júri, Centro Judicial de
Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc), além de gabinetes para
juízes, assessores, secretaria e apoio.
Localização de fácil acesso, com
sistema viário adequado e próximo
à Prefeitura Municipal, o fórum terá
estacionamento com 40 vagas,
sendo sete para motos.

Dados
Entre 2000 e 2010, a população de Jaíba cresceu a uma taxa
média anual de 2,10%, enquanto
no Brasil foi de 1,17%, no mesmo
período. Nesta década, a taxa de
urbanização do município passou
de 48,18% para 52,51%.
Em 2010 viviam no município
33.587 pessoas, segundo o site
Atlas Brasil. Já em 2018, conforme
estimativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
o número de habitantes era de
38.413. A transformação da região
deveu-se, principalmente, à chegada do Projeto Jaíba, que possibilitou
o incremento da atividade agrícola
ao irrigar uma área desapropriada
de 100 mil hectares.

Política em Nova Lima
Envolto pelos problemas das barragens da Vale, o prefeito
de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), não quer ouvir falar de
política, nem mesmo de sua sucessão. “Ele está focado na
solução dos entraves”, diz um amigo. No entanto, sua oposição, capitaneada pelo ex-prefeito Carlinhos Rodrigues (PT),
começa a colocar as mangas de fora. Segundo informações,
ele continua sem poder para disputar a eleição por conta de
proibição judicial.

Sucessão em BH
A vida dos políticos é sempre comentada pelos frequentadores do Café Boca de Pito, no edifício 5ª Avenida, na Savassi.
Semana passada, por exemplo, surgiu a informação de que,
no próximo ano, o atual diretor de Futebol do Cruzeiro, Itair
Machado, deverá ser candidato à prefeito da capital. Isso é,
se o clube estiver atravessando boa fase, claro.

Crítica aos políticos
Recentemente, Jair Bolsonaro (PSL) fez uma crítica aos
políticos não democráticos que, supostamente, estariam fazendo pedidos não republicanos. Mas, para o filósofo, Mário
Sérgio Cortella, a fala do presidente foi muito vaga, fazendo
parecer que o assunto não era sério. “Ele está errado e precisa
mencionar os ditos políticos insensatos”, opina.

A favor do clima
Na avaliação do jornalista Antônio Gois, o governo brasileiro deveria aproveitar o debate internacional sobre a necessidade de preservação da Amazônia para levar algum tipo de
vantagem. “As instituições internacionais deveriam investir
mais no nosso país a fim de desenvolver ações de preservação
do meio ambiente”. Ele também é presidente da Associação
Nacional de Jornalistas de Educação.

Sucessão em Contagem
Tudo indica que a deputada Marília Campos, do PT, estaria
com tudo acertado para disputar a prefeitura de Contagem
outra vez. Porém, lá no município, tudo acontece ao contrário.
Alguns comentários, inclusive, revelam que, por problemas
pessoais, ela não entraria na peleja. Só resta esperar...

Sucessão em MOC
Ao ser informado da pretensão do deputado Marcelo de
Freitas (PSL) em se candidatar à Prefeitura de Montes Claros,
o deputado petista Paulo Guedes teria demonstrado interesse
em entrar para lista de pré-candidatos.

Bolsonaro sem apoio
Na avaliação do experiente jornalista Waldo Cruz, a base
governista no Congresso é cada vez mais insossa. “E, para
piorar, o presidente da República quer levar os parlamentares
à base do solavanco. Aí, tudo vai ficar mais complicado”,
sentencia.

Agostinho Patrus elogia
A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) anunciou os maiores
investimentos feitos pelo grupo desde sua instalação no Brasil.
Serão R$ 8,5 bilhões até 2024, que incluem uma fábrica de
motores GSE turbo de alta eficiência, 25 novos modelos de
veículos e novas tecnologias, além de uma parceria com o
estado e universidades no setor educacional. O presidente da
Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus (PV), destacou a importância dos novos projetos para Minas Gerais. “Investimentos
trazem desenvolvimento, empregos, oportunidades para as
pessoas e é isso que a Fiat está fazendo hoje”.

Sucessão em Sabará
Depois que retornou à Prefeitura de Sabará, o ex-secretário
e ex-deputado Wander Borges (PSB) sumiu das rodadas políticas da capital. Contudo, lá na cidade histórica, fala-se que
ele está com toda sua estratégia pronta, visando ser candidato
à reeleição. Logo ele que, nas poucas vezes que foi visto nos
corredores da Assembleia, reclamava horrores por conta da
falta de verba nos cofres da prefeitura.

E C O N O M I A
Sucessão em Vespasiano
Em Vespasiano paira um silêncio em torno da atual prefeita
Ilce Rocha (PSDB) no que se refere a política partidária. No
entanto, na Cidade Administrativa é cogitada a possibilidade de
o ex-prefeito Carlos Murta (PROS) querer voltar a participar da
peleja. Aí, tudo fica diferente, pois Murta seria eleito de balaiada.

Sucessão em Fabriciano
Ex-presidente da Câmara, vereador por vários mandatos
e bacharel em comunicação Marcos da Luz (PT) confessa que
pretende levar seu nome aos companheiros de partido, visando
disputar a prefeitura de Coronel Fabriciano no ano que vem.

De volta a 2013?
Quando participou de um debate na TV Cultura, semana
passada, o jornalista e apresentador Marcelo Tas disse que
ver tanta gente nas ruas protestando contra o corte de verba
da educação, o fez lembrar da manifestação de 2013, quando
grande parte da população foi às ruas, sem viés ideológico,
apenas com a finalidade de se expressar.

Crítica da ministra
Em tom de desabafo, a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia disse que a administração pública brasileira
está doente. “É hora de reverter essa situação, para o bem de
todos”, aconselha a ex-presidente do STF.

Complicando mais
Para o jornalista Gerson Camarotti, as manifestações contra
os cortes na educação, proposto pelo Ministério da Educação,
podem complicar a vida de Bolsonaro (PSL). “O assunto é
melindroso e vai atingir todas as classes sociais”, aponta.

Incerteza econômica
“A economia brasileira voltou a ficar estagnada devido à
incerteza do segmento político. Isso tem que passar rápido, para
evitar maiores consequências”, diz o comentarista e jornalista
João Borges.

Cemig e Copasa
“Mesmo que o governador Romeu Zema (Novo) pense o
contrário, a venda de estatais mineiras, como a Cemig e a Copasa,
não vai resolver nada no que se refere à necessidade de equilibrar
as finanças do estado. E pior, Minas Gerais ficaria sem qualquer
ativo importante e perderia sua referência econômica, que já está
combalida”. Opinião de Maria Aparecida Meloni, presidente da
Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais (AFEMG).

Minas é o terceiro estado com
maior número de MEIs no país
Loraynne Araujo

M

ais mineiros estão querendo empreender e uma
prova disso é que 65% dos
optantes pelo Simples Nacional são
microempreendedores individuais
(MEIs). Segundo levantamento do
Sebrae Minas, com base em dados
da Receita Federal, até abril deste
ano, dos 1,4 milhão de empreendimentos incluídos no regime tributário simplificado, 953 mil eram MEIs.
Lauranda Viana, analista do
Sebrae Minas, ressalta que o número
de pessoas que estão escolhendo essa modalidade de empresa
aumentou significativamente nos
últimos anos. “Além da elevação
do desemprego, há um conjunto de
fatores que levam a abertura de um
empreendimento pelo MEI, entre
eles podemos citar a facilidade de
conseguir um CNPJ, que pode ser
feito em 5 minutos e pela internet;
menos impostos e a possibilidade de
testar uma ideia sem ter uma grande
burocracia e custos altos”.
Outro dado apontado é que 60%
dos formalizados estão nas regiões
Centro (348 mil), Zona da Mata e
Vertentes (118 mil) e Sul (108 mil) do
estado. As cidades com maior número
de MEIs são: Belo Horizonte (164.922);
Contagem (37.456); Uberlândia
(36.722); Juiz de Fora (28.971); Betim
Os empreendedores
também possuem benefícios
previdenciários, como
salário-maternidade,
auxílio-doença,
auxílio-reclusão, pensão
por morte, aposentadoria
por invalidez e por idade,
entretanto, é necessário
que o pagamento do
imposto esteja em dia

(22.134); Montes Claros (17.798); Divinópolis (16.220); Ipatinga (14.809);
Governador Valadares (14.664) e
Ribeirão das Neves (14.632).
Ainda de acordo com o estudo,
Minas Gerais é o terceiro estado em
número de MEIs no país, atrás apenas de São Paulo (2,2 milhões) e Rio
de Janeiro (964 mil). Além disso, o
estado possui mais que o dobro de
formalizados se comparado com a
Bahia (455 mil).
“Minas é favorecida tanto geograficamente quanto demograficamente, pois é um estado com
grandes dimensões territoriais e
populoso, além de ficar no Sudeste,
o que também beneficia a demanda
por certos tipos de serviço. Também
pode-se destacar como um fator
preponderante a questão de termos
políticas públicas que incentivam os
negócios. Por exemplo, Belo Horizonte está se posicionando como uma
capital inovadora e que estimula
negócios como as startups”.
Os setores de serviço e comércio
somam juntos 700 mil formalizados, 73,5% dos MEIs no estado. As
atividades que lideram o ranking de
formalização são: cabelereiro (84
mil), comércio varejista de artigos de
vestuário e acessórios (73 mil), obras
de alvenaria (47 mil), lanchonetes
(26 mil) e bares (25 mil). E o perfil do
MEI mineiro é composto por 53% de
homens e 47% de mulheres.
A confeiteira Priscila Salomão
é MEI há 7 meses. Ela conta que
trabalhava em casa, quando sentiu a necessidade de formalizar o
negócio. “Entendi que o MEI era
necessário para o crescimento da
minha empresa, principalmente para
a emissão de nota fiscal e benefícios
previdenciários”.
Priscila relata que sempre foi a
“amiga que gosta de fazer doces”
e o que era hobby passou a ser a
profissão. “Trabalhava na área de
enfermagem e comecei a vender
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A confeiteira Priscila Salomão se formalizou há 7 meses
bolo de pote na empresa. Mas queria
algo que não fosse tão comum. Foi
aí que vi uns trabalhos nas redes
sociais de pessoas que fazem doces
modelados. Me encontrei! Comecei a
copiar os modelos e o dom apareceu.
Larguei a enfermagem em 2015 e,
hoje, tenho um ateliê de confeitaria.
É a minha verdadeira paixão”.
Sobre a abertura da empresa, a
confeiteira relata que foi um processo
simples e que não há dificuldades.
“Qualquer coisa que preciso resolver faço pelo próprio aplicativo do
governo”, relata.

Para ser qualificado como um
microempreendedor individual é
necessário que a empresa fature
até R$ 81 mil ao ano, opte por uma
atividade válida para a modalidade

Problema da automedicação
Sem meias palavras, a presidente do Conselho Federal de
Farmácias, Josélia Frade disse, recentemente, em um programa de TV, que a taxa de automedicação no Brasil é uma das
maiores do mundo. Apesar de representar a classe, a presidente não poupou os próprios farmacêuticos, especialmente
das cidades menores, onde o receituário indevido corre solto.
Vamos devagar pessoal.

Publicidade desperdiçada
“Os R$ 37 milhões investidos para publicidade relacionada
à reforma da Previdência pode ter sido dinheiro jogado fora.
Afinal, o governo federal não tem convicção sequer de que o
projeto original será aprovado, então, divulgar algo que pode
não ser real é um engodo”, avalia a jornalista Nathalia Arcuri,
de São Paulo, em um programa de TV.

Deputado questiona
O deputado federal Weliton Prado (PROS) questionou mais
um reajuste nas tarifas cobradas pela Cemig. “Não se justifica
um aumento em pleno momento de crise econômica e de
grande dificuldade para a população. A Aneel atua, mais uma
vez, como advogada das empresas. Enquanto os consumidores
sofrem para pagar a conta de luz”. O parlamentar vai apresentar
pedido de investigação à Comissão de Defesa do Consumidor.

(são mais de 470 ocupações disponíveis), não possuir ou ser sócio de
outro empreendimento, ter apenas
um funcionário e o negócio não
pode ter filial.
Quem opta pelo MEI precisa
pagar a guia do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Ela é composta por até três tributos:
o INSS (R$46,85), o ISS (R$ 5) e/ou o
ICMS (R$ 1) e o boleto muda de acordo com a atividade. Para serviços, o
valor é R$ 54,90; comércio e serviço
é de R$ 55,90; e indústria e comércio
cobra-se R$ 50,90.
Além disso, os empreendedores
também possuem benefícios previdenciários, como salário-maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão,
pensão por morte, aposentadoria
por invalidez e por idade, entretanto,
é necessário que o pagamento do
imposto esteja em dia.

Entenda mais sobre o MEI

Marcelo de Souza e Silva
Presidente da CDL/BH
Contato: assessoriadeimprensa@cdlbh.com.br

Dia Livre de Impostos: comércio vende produtos
sem taxas para evidenciar carga tributária abusiva

O

próximo dia 30 de maio é o Dia Livre de
Impostos (DLI). Na data, o lojista que
adere ao movimento vende seus produtos
sem o valor dos impostos e assume, por conta
própria, os encargos incidentes no que é vendido, pagando-os do seu bolso. Em minha opinião,
o estímulo à participação dos comerciantes na
manifestação se dá por dois motivos.
O primeiro deles é o fato de que o DLI não
significa ser contra a cobrança de impostos
e simboliza a luta por um sistema tributário
mais simples e menos oneroso, que ande em
consonância com o desenvolvimento que todos
queremos para o nosso país. Taxas de impostos
abusivas sufocam o orçamento do brasileiro,
diminuem significativamente o poder aquisitivo
da população e comprometem o crescimento da
economia brasileira.
O segundo motivo é que participar do Dia
Livre de Impostos é uma atitude concreta dos
lojistas. Ao realizarem a venda de seus produtos
sem impostos, ainda que às custas de prejuízo,
estão promovendo uma maneira efetiva de
conscientização da população evidenciando, por
meio da diferença dos preços com e sem taxas,
o tamanho do excesso da carga tributária que
ocorre no Brasil.
A maior parte dos produtos vendidos são
aqueles que fazem parte do dia a dia das pessoas
como medicamentos, alimentos, ração para
pets, entre outros. São necessidades frequentes
conhecidas como produtos recorrentes. Confor-

me eu já disse, a atitude dos lojistas destaca o
impacto no bolso dos brasileiros dos impostos
cobrados em excesso.
O que em 2007 era uma manifestação
promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas
de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela CDL Jovem
restrita à capital mineira, hoje, 13 anos depois,
transformou-se no maior protesto organizado do
país contra a alta carga tributária e a ausência
de investimentos em políticas públicas baseadas
no imposto arrecadado.
O Dia Livre de Impostos (DLI) reunirá, mais
uma vez, lojas de variados segmentos de mais
de cem cidades em 19 estados. São comerciantes
que já participaram de edições anteriores ou que
irão participar pela primeira vez.
Como acompanho a mobilização desde o
seu início, o que vejo hoje é uma mudança cultural em que, cada vez mais, a sociedade como um
todo já consegue enxergar o que pode ser viver
em um país onde se pratica a justiça tributária.
E mais. Além do estabelecimento de uma carga
tributária que incentive o desenvolvimento, os
brasileiros, mais do que nunca, vislumbram
poder ter, na forma de retorno, serviços públicos
de saúde, educação e segurança que garantam
qualidade de vida para todos.
Essa conscientização conquistada é a explicação para o aumento da mobilização a cada
edição. Ano passado, o DLI contou com mais
de 820 empresas participantes e 3.800 itens
diferentes à venda, só em Belo Horizonte. Em

2018, houve um crescimento de 40% de adesão
dos lojistas em comparação à edição de 2017.
E a nossa expectativa para esse ano de 2019 é
termos novos participantes que aderiram ao
movimento e a continuação de outros que nos
acompanham há anos. A lista dos estabelecimentos participantes pode ser conferida no
site www.dialivredeimpostos.com.br.
Os dados disponíveis falam por si. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT), em um ranking de 30 países,
o Brasil é o 14º que mais arrecada imposto e
o último que melhor retorna o dinheiro para
a população. A carga tributária brasileira está
entre as mais elevadas do mundo e corresponde
a uma média de 41,8% do rendimento bruto de
cada cidadão. Isto é, uma pessoa que recebe um
salário mínimo perde pouco mais que R$ 415
do pagamento sem receber nada em troca. O
brasileiro trabalha em média 153 dias por ano,
o que corresponde a cinco meses, só para pagar
encargos.
Esses números traduzem, com urgência,
a necessidade de reordenação da questão
tributária no Brasil. Prometida há muitos
anos, uma reforma tributária com a dimensão
que o país precisa ainda não foi aprovada. É
preciso que a nossa sociedade siga o exemplo dos lojistas: não se omitir e criar outros
mecanismos de mobilização que demonstrem
a insatisfação de todos com a situação da
maneira como está.
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Indústria de sorvete espera
faturar mais de R$ 13 bilhões
Daniel Amaro

O

Além disso, o Brasil é o sexto no
ranking em questão de consumo,
ficando com a média de 5,3 litros/
ano por pessoa. A região Sudeste
responde por 52%; o Nordeste por
19%; o Sul, 15%; o Centro-Oeste,
9%; e o Norte, 5%.
A Nova Zelândia é o país que
mais consome o produto, chegando a 28,3 litros/ano por pessoa,
em seguida vêm os Estados Unidos
com 20,8 litros. “A questão é que
o brasileiro ainda não entende o
sorvete como um alimento. Ele
possui um alto valor nutritivo e
pode ser consumido o ano inteiro,
não importa se está muito calor ou
frio”, afirma.
Para alavancar as vendas,
Weisberg diz que é preciso ino-

vação. “Não é somente mudar o
sabor do produto. Tem que rever
a maneira de atender o público,
oferecer qualidade e fazer diferente para tentar se destacar dos
concorrentes. A Abis fornece todas
as informações e orientações aos
empresários para que eles possam
criar suas próprias estratégias pensando em seu público-alvo”.

Produtos novos
O empresário Paulo Lages realizou uma pesquisa de mercado
e desenvolveu um novo produto

Divulgação

mercado brasileiro de
sorvete tem se mostrado atraente e vive um
momento de leve expansão. De acordo com a Associação
Brasileira das Indústrias e do Setor
de Sorvetes (Abis), a expectativa
é de aumento de 1% na produção
em 2019, chegando a um faturamento acima de R$ 13 bilhões.
Para se ter uma ideia, foram
consumidos mais de 1 bilhão de
litros do produto no ano passado.
A fim de impulsionar ainda mais
as vendas, empresários do setor
estão de olho nas tendências e
apostam na criatividade.

O país tem mais de 8 mil empresas ligadas à produção e comercialização de sorvete e responde pela
geração de 75 mil empregos diretos
e 200 mil indiretos. “Esse número
também inclui os vendedores ambulantes em carrinhos pelas ruas.
Somente essa parte representa mais
de 40 mil ocupações”, explica Eduardo Weisberg, presidente da Abis.
Mas, apesar dos números expressivos, o que tem prejudicado
um crescimento maior nos últimos
anos são os problemas econômicos
pelo qual o país passa. “Isso tem
afetado não só a indústria de sorvete, mas também outros segmentos, fazendo com que haja uma
ligeira queda nas vendas e nosso
resultado não seja tão positivo”.

para surpreender o consumidor.
“Na época do verão as vendas
são excelentes, mas chega esse
tempo mais frio as pessoas buscam
menos. A solução foi colocar algo
mais quente no cardápio e tivemos
a ideia de criar uma sobremesa
que leva bolo de chocolate, sorvete
e calda quente. Ela é servida em
uma caneca e é um dos produtos
que mais vende. Os preços variam
entre R$ 15 e R$ 20. Costumo vender uma média de 150 unidades
em um final de semana”.
Quem também busca inovação é o empresário Aroldo

Ferreira. “É preciso algo novo
para chamar atenção da clientela.
Nossa aposta é no petit gateau
com morangos e uma bola de
sorvete. Também temos a opção
de brownie recheado. Essa mistura
do quente e do frio é sempre uma
boa pedida. O prato acompanha
chocolate quente com chantilly”.
Ele diz que o faturamento da empresa cresceu 10% em relação ao
ano anterior. “Planejamos abrir
uma outra unidade e contratar
mais cinco funcionários. O investimento da primeira foi de cerca
de R$ 150 mil”, conclui.

Feira e Congresso
A Fispal Sorvetes, a mais completa feira para a indústria de sorveteria profissional
será realizada, de 11 a 14 de junho, no Centro de Convenções Expo Center Norte (Rua José
Bernardo Pinto,333 - Bairro Vila Guilherme - São Paulo). O evento reúne empresas dos
segmentos de equipamentos, embalagens, refrigeração, armazenagem, logística e áreas
relacionadas ao setor sorveteiro. Simultaneamente, nos dias 12 e 13, a Abis promove a
terceira edição do Congresso Latino-Americano de Sorvetes-Helados (Clash), que terá
como tópico central de discussão o tema “Sorvete, Novos Tempos: Tendências, Conquistas
e Transformações”.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site www.clash.net.br ou
www.fispalsorvetes.com.br.
Empresários do setor usam a criatividade para alavancar as vendas na época de baixas temperaturas

Fecomércio MG realiza palestra para explicar regras da nota fiscal eletrônica

A

implantação de novas
regras para a emissão
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
(NFC-e) em território mineiro,
obrigatória para determinados
contribuintes a partir de 1º de
março de 2019, será tema de
palestra a ser realizada pela Fecomércio MG. O evento gratuito,
em parceria com a Secretaria de
Estado de Fazenda de Minas Ge-

rais (SEF/MG), acontecerá no dia
4 de junho, às 14h, no auditório
da federação em BH, oportunidade na qual os representantes da
secretaria irão abordar o período
de implantação, bem como esclarecerão dúvidas e problemas
que surgiram neste período.
Antes de se tornar obrigatório, a secretaria anunciou
mudanças na emissão desse
tipo de documento, por meio do

Decreto 47.562/2018, expedido
em dezembro de 2018. O coordenador jurídico tributário e legislativo da Fecomércio MG, Marcelo
Morais, esclarece que entre as
obrigatoriedades para a emissão
de NFC-e está o credenciamento
prévio do contribuinte pela SEF/
MG. O órgão é responsável por
normatizar o uso do documento
eletrônico, além de garantir a
emissão, transmissão, validação

Nosso desafio
é contra a dengue.
Nossa luta é pela
vida dos mineiros.

e armazenamento dos dados das
notas fiscais.
Segundo Morais, com a implementação da ferramenta,
os estabelecimentos comerciais
deixarão de utilizar o cupom
fiscal para acobertar a venda das
mercadorias. “O encontro visa
contribuir para que os empresários e contadores conheçam melhor as regras e evitem possíveis
penalidades, bem como possam

relatar para os representantes
da secretaria os problemas que
estão enfrentando neste primeiro período de implantação”,
ressalta.
Para debater o assunto a
Fecomércio MG convida para
a segunda edição do evento
especialistas da secretaria, como
o secretário-adjunto, Luiz Cláudio
Gomes; o superintendente de
Fiscalização, Carlos Confar; o

diretor de Planejamento e Avaliação Fiscal, Adriano Araújo
Campolina; o superintendente
de Tributação, Marcelo Hipólito
Rodrigues; o superintendente
de Arrecadação e Informações
Fiscais, Leônidas Marcos Torres
Marques; o superintendente de
Crédito e Cobrança, Osvaldo Lage
Scavazza; além do subsecretário
da Receita Federal, Fernando
Eduardo Bastos de Melo.

Minas vive um de seus maiores surtos de dengue. Só os casos registrados
já são mais de 247 mil. Vidas estão sendo perdidas, deixando lacunas
irreparáveis no coração de muitas famílias.
A Assembleia está preocupada com as pessoas e participando do
enfrentamento da epidemia.
E faz um alerta: aos primeiros sinais de náusea,
vômitos, manchas vermelhas na pele, dor muscular,
dor nas articulações, dor de cabeça, dor atrás
dos olhos, procure uma unidade de saúde e
elimine os focos do mosquito.
Entre nessa luta pela vida dos mineiros.

almg.gov.br
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Kenio de Souza Pereira, Kleber José Berlando Martins e Daniela Tonholli

CADÊ A REAÇÃO DE MINAS? – A Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) anunciou a suspensão das avaliações dos índices
de qualidade da Cemig do ano de 2017 e isso pode transformar em
manobra para retirar da companhia as concessões de transmissão
de energia. Em passado recente, a Cemig perdeu algumas usinas
hidrelétricas, construídas com o esforço do povo mineiro porque
a então presidente Dilma Rousseff (PT), já em campanha para
a reeleição, anunciou uma diminuição na conta de luz e que a
empresa que não participasse perderia concessões.
A POSIÇÃO DO SINDIFISCO - O sindicato que congrega os
chamados auditores fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado
está pagando propaganda para dizer que é contra a reforma da
Previdência. Na verdade, não existe neste país, nenhuma entidade do funcionário público que esteja favorável a ela, porque
a proposta do governo retira privilégios, principalmente dos
funcionários que se aposentam com uma bela remuneração. O
que mais chama a atenção para a propaganda do Sindifisco é
que eles falam que são contra a reforma, porque retira direitos
dos trabalhadores rurais, mas, na verdade, o que eles querem é
manter suas polpudas aposentadorias.

A NI V E RS A RI A NT E S

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) compareceu a feijoada do
Mercado Central, acompanhado de sua esposa Ana Leander.
O evento deu início às comemorações de 90 anos do mercado
no local.

Domingo, dia 26 de maio
Marcus Flávio Las Casas
Constantino Félix dos Santos

Também este ano se comemora os 90 anos de fundação do
Tip Top, tradicional restaurante de BH, que sempre se destacou
com sua culinária alemã. As proprietárias Creuza e Ludmila
estão preparando novidades para comemorar o aniversário.

Segunda-feira, 27

A fonte secou e o MST deixou de fazer invasões de terra nos
primeiros meses do governo Bolsonaro. Os repasses de dinheiro
público para as chamadas ONGS do MST foram suprimidos e
mal há dinheiro para financiar as marchas e invasões.

Terça-feira, 28

José Leonardo Lopes Cançado
Rui Gonçalves de Andrade

Daniela Gauzzi Carneiro
Ex-ministro Paulo Paiva
João Sales - ex-prefeito de Bonfim

Sugestão de leitor do Edição do Brasil. Jesus Simplício,
morador de Contagem, pergunta: Por que as mineradoras
não fazem uma reversão do atual sistema de barragens, construindo paredões como se fazem com as barragens das usinas
hidrelétricas? Fica aí o questionamento.

Quarta-feira, 29
Jacqueline Nunes - departamento comercial da Rádio Itatiaia
Junior Brasil - comentarista da Rádio Itatiaia
Onilda Maria de Matos Figueiredo

Quinta-feira, 30
NOVO BENTO - A Samarco já anunciou o início das obras de
construção do novo distrito de Bento Rodrigues, em Mariana.
Está marcado para o dia 15 de julho, o início da construção das
100 primeiras casas do novo distrito, incluindo posto médico e
escola. A mineradora está recorrendo de uma decisão judicial que
estabelece multa de R$ 1 milhão diariamente, se as novas casas
e os equipamentos comunitários não forem entregues dentro do
prazo previsto, ou seja, agosto de 2020.

Indina Menzel - atriz norte-americana
Vânia de Abreu - cantora

José
Agostinho
Oliveira e
este colunista
em feijoada
promovida
pelo Mercado
Central
de BH

Sábado, dia 1º de junho

Sexta-feira, 31
Jornalista Acílio Lara Resende
José Félix Altair - Nova Lima
Deputado Sargento Rodrigues

Empresário Roberto Maluf
Roberto Faria - Vale do Jatobá
Jornalista Ana Cristina Novato - Rádio Itatiaia
Engenheiro Silvio Bhering

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc Palladium exibe filmes que
celebram a língua portuguesa
A programação do Sesc Palladium, em celebração à importância cultural e histórica da língua
portuguesa, está chegando ao
fim, mas ainda dá tempo de conferir uma mostra que traz para o
Cine Sesc Palladium (Av. Augusto
de Lima, 420, Centro) dois filmes
nacionais que destacam o idioma
na musicalidade brasileira.
Nos dias 28 e 30 de maio, o
público pode conferir a exibição
de Palavra (En) cantada, dirigido
por Helena Solberg (2009). O documentário faz uma viagem pela
história do cancioneiro brasileiro
com um olhar especial para a
relação entre poesia e música.
Dos poetas provençais ao rap,
do carnaval de rua aos poetas
do morro, da bossa nova ao tropicalismo, Palavra (En)cantada
passeia pela música brasileira
até os dias de hoje, costurando
depoimentos de grandes nomes
da nossa cultura, performances
musicais e surpreendente pesquisa de imagens.
Já nos dias 29 e 31, será
exibida a produção As canções,
de Eduardo Coutinho (2011).
Num set de filmagem, um cenário inteiramente negro e uma
cadeira. É neste contexto que o
diretor conversa com pessoas
convocadas a partir de pesquisa nas ruas do Rio de Janeiro.
Tendo como ponto de partida
uma canção interpretada pelo
próprio depoente, o filme revela
comoventes histórias de vida. As
sessões são sempre às 20h e a
entrada é gratuita, com retirada
de ingressos 30 minutos antes
da exibição.
Essa programação integra o
eixo curatorial Culturas Populares, que norteia as atrações do
centro cultural neste semestre,
trazendo à discussão a dimensão
antropológica da cultura com
todo o sentimento de pertença
e identificação que permeia esse
assunto.

Divulgação

Arquivo Pessoal

Foi realizado no último dia 17, no Minas Tênis Clube II, o 17º Prêmio
Fornecedores Destaque da Construção Civil. Este ano, a empresa KJ Avaliações e Perícias de Engenharia foi agraciada com prêmio na categoria
Serviços de Engenharia - Vistoria Cautelar - Laudos Prediais e outros.

DA COCHEIRA

Valdez Maranhão

Homenagem

Serviço
Mostra Mês da Língua Portuguesa
Data: de 28 a 31/05/2019
Local: Cine Sesc Palladium (av. Augusto de Lima, 420, Centro)
Horário: 20h
Filmes: Palavra (En) cantada, Helena Solberg (Brasil - 2009)
| As canções, Eduardo Coutinho (Brasil - 2011)
Classificação: livre
Entrada gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes
da sessão.

SAÚDE E VIDA

EDIÇÃO DO BRASIL
25 de maio a 1º de junho de 2019

7

Harmonização facial
vira febre no Brasil
É

Da redação

É seguindo essa regrinha que o profissional garante a sutileza na harmonia
do rosto do paciente. “O procedimento
não tem como objetivo mudar a aparência de ninguém, é preciso acertar a
dose. Cada um vai responder de um jeito,
nós vemos muito casos de pessoas que
viraram outras após a harmonização, isso
acontece por um excesso de material ou
porque o cliente não foi bem indicado,
ou seja, colocou material onde não
precisava”, esclarece Ludmilla.
Cada caso é avaliado individualmente. “É necessário uma avaliação
muito detalhada, mesmo sendo algo
simples é preciso cautela. Muita gente
idealiza um rosto que não condiz com
sua realidade. Não posso colocar uma
boca igual a da Angelina Jolie se ela
não combina com a aparência do paciente. Nesse momento, o profissional
precisa orientá-lo muito bem”.

Divulgação

fato que o brasileiro é muito ligado à estética. Uma
prova disso é que somos
o segundo país que mais
busca por cirurgias plásticas no
mundo e um procedimento tem
virado febre por aqui: a harmonização facial.
Como o próprio nome diz, a
técnica visa trazer harmonia para
o rosto e é procurado tanto por
jovens quanto pelos mais velhos.
É o que explica a cirurgiã-dentista
e especialista em harmonização
facial Ludmilla Abi-Saber. “É um
procedimento tranquilo, feito com
um produto que o próprio organismo produz e que é produzido em
laboratório para ser injetado”.

A demanda vem de pessoas
que querem se sentir melhor com
sua aparência. “Temos o perfil do
paciente mais jovem, que quer
prevenir rugas ou está insatisfeito
com alguma assimetria, tem um
lado mais torto ou não gosta de
algum ponto e, também, o paciente
mais velho que deseja melhorar a
flacidez, rugas e levantar o olhar,
por exemplo”.
É comum nosso rosto ir mudando com o passar do tempo.
“Existe uma regrinha que usamos,
principalmente, nos mais jovens:
olhar para o rosto como se fosse
um triângulo invertido, ou seja, a
base do triângulo seria a maçã da
face e a ponta, o queixo. Com o
envelhecimento, as gorduras vão
cedendo e caindo, formando esse
triângulo invertido”.

Ele deve ser
feito por médicos
que tenham
habilitação na área,
como dentistas,
biomédicos,
enfermeiros ou
fisioterapeutas
estetas

Famosos que fizeram o procedimento:
Antes

A assessora de marketing Gleyce
Lidiane decidiu fazer a harmonização e
conta que, desde o momento em que
entrou na sala da médica até o dia do
procedimento, foi bem orientada. “Antes,
fizemos a aplicação dos locais que iríamos mexer: as maçãs do rosto, mandíbula e próximo ao queixo. Ela ia aplicando
e me perguntando se estava bom”.
O resultado dura cerca de 1 ano e,
no pós-operatório, Gleyce sentiu uma
dor que, segundo ela, foi suportável.
“Foi coisa de 2 dias. Quando fui fazer
o retoque, o incômodo foi bem menor.
Me senti renovada e a autoestima foi
lá em cima”.

Depois

Carlinhos Maia
Antes

Depois

Joelma
Antes

Depois

O procedimento
O preparo para a harmonização
facial varia de caso a caso. “Em alguns,
usamos anestesia tópica e a pessoa fica
1 hora esperando o efeito. Em outros,
a anestesia é local, na área externa
ou interna do rosto, semelhante a que
usamos em procedimentos dentários”.
Não há necessidade de ponto e a
recuperação é rápida. “Todos os procedimentos são injetáveis dentro da pele
do paciente. O nível depende do que será
feito. Às vezes, pode dar algum roxo ou
hematoma, mas orientamos o cliente
para que ele tenha condições de ter um
pós tranquilo. A única contraindicação é
exercício físico que deve ser evitado de
2 a 15 dias”.
É preciso ficar atento ao escolher
o profissional. “Ele deve ser feito por
médicos que tenham habilitação na
área, como dentistas, biomédicos, enfermeiros ou fisioterapeutas estetas”,
conclui Ludmilla.

Gretchen
Antes

Depois

DJ Alok

Laura Libânio
Psicóloga clínica com foco em
desenvolvimento infantojuvenil

A criança e o processo terapêutico

Sr. Evandro sempre atravessa
fora da faixa.

Quando encaminhada para
uma psicoterapia, a criança nunca
vem só, acompanhada fisicamente
por sua família ou por atravessamentos familiares das mais
diversas ordens. Na entrevista
inicial, é importante que a criança
seja escutada também sem interferência da família ou cuidadores.
Elas precisam ser ouvidas,
terem seu lugar de fala e julgamentos morais de certo e/ou
errado e a psicoterapeuta é essa
pessoa na clínica, que não julga,
não grita, que não é da família,
amiguinho, tio ou a tia. Na sessão

com crianças, o real e imaginário
se misturam e munido do lúdico,
a psicoterapeuta embarca.
As crianças se expressam de
uma forma diferente dos adultos, verbalizam menos e têm
outras formas de comunicação.
Por isso, os atendimentos são
realizados de uma forma mais
lúdica, com auxílio de recursos
como: jogos, brinquedos, desenho livre, massinha de modelar,
histórias, fantoches, entre outros. Por meio da brincadeira é
possível a criança ressignificar
seus medos, sentimentos, an-

gústias e acessar seus conteúdos
internos.
Neste processo, é importante
respeitar a individualidade dela,
bem como, sua idade e seus
limites. Observada essas questões
fundamentais é o momento de
planejar o processo e definir quais
ações e recursos necessários.
Desse modo, o processo
terapêutico infantil vem do conjunto do estudo clínico, recursos
lúdicos, colaboração e comprometimento da família e uma
boa relação da criança e psicoterapeuta.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Martha mexe no som e no
celular o tempo todo.
Imagina quando o Martha encontra o Sr. Evandro?
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Brasil é o 4º país que mais frauda no Instagram
Leíse Costa

O

objetivo era números de audiência”,
explica a consultora de marketing de
conteúdo, influência e comunicação
3600 Ana Lima.
Esse cenário explica o caminho
de muitos influenciadores, inclusive
o da instagrammer Maider Quirino,
25, que produz conteúdo sobre
maquiagem em seu perfil. “Gastei
em torno de R$ 600 num pacote
de 3 meses de 8 mil seguidores,
só que não tinha likes, então para
não ficar tão na cara, comprei likes
também”, conta. Maider recorreu à
alternativa em busca de um objetivo.
“Não conseguia nada com o pouco
que tinha, então pesquisava sobre
como conseguir parcerias com as
Unsplash

Instagram é uma das redes
sociais mais populares do
mundo com 1 bilhão de usuários, segundo levantamento do ano
passado. Todo esse público torna
a rede um espaço poderoso para
compartilhar fotos, vídeos e também
influenciar comportamento, estilo
de vida e consumo das pessoas. E,
por lá, de acordo com a pesquisa da
HypeAuditor, ferramenta de análise
do Instagram, o Brasil é o quarto
país no ranking mundial de fraude
de influenciadores com 37,50%, uma
das menores taxas de autenticida-

de, ficando atrás apenas da Itália
(33,34%), Alemanha (36,72%) e
Índia (36,02%).
Isso porque alguns influenciadores compram pacotes para alavancarem seus números de seguidores
(reais ou fakes), curtidas, comentários e até visualizações em lives. “As
pessoas ganharam vozes, passaram
a ser canais de conteúdo e ter poder
de influência, antes restrito aos veículos de massa e a quem detinha o
capital. Percebendo essa migração,
marcas e agências começaram a se
aproximar desses perfis para divulgação de seus produtos. No entanto,
tomaram como base a escola antiga
do marketing e publicidade, cujo

empresas. Comecei a ver vários vídeos falando de como aumentar o
número de seguidores e prometendo
o mundo: seguidoras mulheres,
reais, brasileiras e que interagem”.
No entanto, na prática, isso não
aconteceu. “Meu alcance diminui
muito. Alcançava os fakes, então nenhuma empresa conseguia analisar
meu conteúdo”. Mesmo tendo sido
enganada, não há respaldo jurídico
para cobrar pelo serviço prometido.
“Não seria crime. Existe um ditado
muito usado no meio jurídico que
é ‘Ninguém pode se beneficiar da
própria torpeza’. Grosseiramente
falando, seria o mesmo que tentar
fazer um boletim de ocorrência por
um carro roubado por você mesmo”,
esclarece a especialista em direito
digital Flávia Penido.
Após abandonar a prática, Maider conseguiu, ainda com 1.500
seguidores, parcerias com empresas.
“Fiquei bem chateada e resolvi dar
um tempo do Instagram. E só em
junho do ano passado, decidi voltar,
dessa vez do zero”. Maider não foi punida com o pouco alcance por azar. O
Instagram, adquirido pelo Facebook
em 2012, com valor de mercado estimado em US$ 100 bilhões, investe
para que seus termos de uso sejam
seguidos. “Em novembro do ano passado, o Instagram anunciou que iria
remover falsos seguidores, curtidas
e comentários numa tentativa de
evitar fraudes nos negócios que são
feitos dentro da plataforma. Muitas
contas caíram, mas ainda estamos
aguardando maiores limpezas”, diz
Ana. Ela explica que o foco das empresas nas redes sociais mudou. “As
próprias marcas que tanto exigiam
números perderam muito dinheiro
com influenciadores que não entregavam o que prometiam”.
De acordo com a pesquisa,
uma das táticas fraudulentas mais
usadas no Brasil é a de “seguir/
deixar de seguir”, que consiste em:
o influenciador segue a pessoa, curte
ou comenta algum post dela, após

receber essa notificação, a pessoa
segue de volta e, em alguns dias,
o perfil deixa de segui-la. Isso pode
ser feito manualmente ou por meio
de aplicativos de automação. Com
21,66%, o Brasil é o terceiro país
que mais usa esse truque, ficando
atrás apenas da Rússia (23,34%) e
da Itália (21,78%).
A prática, além de proibida pelos
termos de uso da rede social, em
alguns casos, pode ser configurada
como estelionato e/ou publicidade
enganosa, exceto quando se refere
a uma paródia ou pseudônimo.
“Uso de perfil com nome de pessoa
real visando confundir o público é
crime de falsa identidade, com pena
de detenção de 3 meses a um ano
ou multa, se o fato não constitui

elemento de crime mais grave.
Importante destacar que está em
trâmite e já aprovado pela Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ), o PL
que aprova pena maior para crime
de falsa identidade praticado pela
internet”, explica Flávia. Porém, as
empresas que fornecem esse tipo
de serviço estão no limbo da legislação, já que essa prática ainda não
é prevista e não possui precedentes.
O Edição do Brasil teve acesso
a valores de serviços fornecidos
por uma empresa para fraudar
números de alcance no Instagram.
De acordo com o pacote, os preços
variam entre R$ 4,50 (1 mil curtidas
brasileiras) e R$ 1500,00 (100 mil
seguidores sem especificar a nacionalidade).

A anatomia de um perfil mentiroso
Desconfie de:
• Baixo engajamento;
• Perfis com muitos seguidores, muitas curtidas, mas pouco
comentários;
• Vá nos seguidores do perfil e digite na lupa “desativados
ou inativos”, se aparecer um número muito alto: bingo!
• Usuários que são seguidos por: muitas contas sem avatar,
nomes estrangeiros (indianos, russos, árabes, filipinos, etc),
muitos perfis privados ou com poucas fotos e/ou sem nenhuma
descrição ou com posts de imagens aleatórias;
• Perfis que mantém sempre a mesma média de curtidas;
• Perfis com o crescimento muito rápido;
• Perfis que oscilam muito o número de seguidores;
• Grupos de engajamento: vá nos comentários do post
do perfil suspeito e analise se são sempre as mesmas pessoas
comentando, mesmo que reais. Se sim, vá além: entre nesses
perfis e avalie se as postagens são comentadas pelo mesmo
grupo de usuários ou influencers. Você pode estar diante de um
grupo que se uniu para alavancar mutuamente suas taxas de
engajamento (TE);
• Comentários vazios, sem sentido ou apenas emojis;
• Para verificar: Socialblade é uma ferramenta gratuita que
mostra quantas pessoas seguiram ou deixaram de seguir o perfil.
Se houver muitas ou grandes oscilações, atente-se;
• O Ig Audit também é gratuita e analisa números internos.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

Fonte: Ana Lima
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#MãesEspeciais

Mães com filhos especiais
têm poucas garantias legais

Arquivo pessoal

Dina, Ana Clara e Christian

Para além da flexibilidade, o servidor
público também pode ter o auxílio-creche
permanente. Todavia, o benefício, atualmente, é restrito a bancários. “Não existe
nada semelhante para quem trabalha
no serviço privado, porém esses direitos
podem ser requeridos após uma ação
judicial”, orienta.
Outro amparo que pode ser concedido
para quem tem alguma deficiência é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), da
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
Ele garante um salário mínimo mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso com
65 anos ou mais que comprovem não ter
capacidade de prover a sua própria manutenção e nem a família de fazer esse papel.
Para ter direito, é necessário que a renda,
por pessoa, do grupo familiar seja menor
que 1/4 do salário mínimo.
“As pessoas, às vezes, confundem esse
direito com a aposentadoria. Entretanto,
é necessário esclarecer que, nesse caso,
trata-se de um benefício assistencial, pois,
entende-se que aquela pessoa precisa
de uma ajuda para alcançar a igualdade
de condições em relação às demais. Já a
aposentadoria só pode ser requerida por
um trabalhador que contribuiu com o INSS
e irá pedir a pensão após ter idade mínima
ou tempo de contribuição”, diferencia a
professora de direito previdenciário Tatiane
Cordeiro.
Para conseguir o benefício, é necessária a avaliação de uma perícia médica.
“Para quem tem deficiência, esse processo
pode ser feito em qualquer idade e a pes-

soa deve comprovar que há impedimentos
em longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial. E essa condição
deve ser uma barreira que prejudica a
participação na sociedade em igualdade
de condições com as demais”.
Outro ponto destacado por Tatiane é o
possível reajuste do valor desse benefício.
“Caso a reforma da Previdência seja aprovada como foi apresentada no Congresso
Nacional, o novo valor do BPC será de
R$ 400 mensais”, lembra.

Mercado restrito
Dina Ferreira, dona de casa e mãe de
Christian, 10 anos, e Ana Clara, 7 anos,
conta que está desempregada desde que
o primeiro filho nasceu. “Ele tem retardo
mental e ainda estamos investigando se a
minha filha tem autismo. Vivo em médico
com as crianças, de segunda a sexta-feira,
e como não tem ninguém da família para
me ajudar, tudo só eu mesma. Isso faz com
que fique impossível arrumar um emprego”.
Tendo cursado apenas a 7ª série do
ensino fundamental, a dona de casa precisa
da ajuda da sogra para conseguir manter os
filhos. “Me separei há um ano e, atualmente, tenho que cuidar deles com a pensão de
R$ 300 paga pelo pai das crianças e o BPC”.
Já a educadora física Viviane Amorim,
mãe de 5 filhos, para conseguir se manter
na profissão decidiu oferecer os seus serviços em casa. “Antes do Clauber Felipe,
4 anos, que tem autismo, eu conseguia
trabalhar fora. Mas agora não dá mais,

Na contramão do Brasil,
inadimplência reduz em BH
A análise por gênero mostra que a inadimplência entre
as mulheres (-0,86%), mesmo
com decréscimo, está em menor
intensidade de queda do que
os homens (-1,42%). “Essa diferença é explicada pela taxa de
desemprego permanecer maior
entre as mulheres (4º tri.18 em
12,8% para as mulheres /4º tri.18
em 11% para os homens – IBGE),
com isso, elas seguem tendo mais
dificuldades para ter renda disponível para a quitação dos débitos”,
esclarece Silva. Além disso, outro
fator que contribui para explicar
a inadimplência maior do público
feminino é que os rendimentos
reais também são menores para
elas (Mulheres R$ 2.432/Homens
R$ 3.705 – 4º tri.18 – IBGE). Por
faixa etária, os idosos permanecem como os mais endividados.
Em abril, a inadimplência para
esse público teve crescimento de
21,16%.

do força”, explica o presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo
de Souza e Silva. “Além disso,
percebemos em nossas pesquisas
que parte dos belo-horizontinos
tem optado pelo pagamento à
vista de suas compras para tentar
evitar o endividamento em longo
prazo, o que ajuda a entender o
comportamento da inadimplência
na capital”, acrescenta Silva.
Na variação mensal (Abr.19/
Mar.19), a inadimplência recuou
0,88%. Esse resultado é reflexo
da queda da inflação no período
(Abr.19 em 0,57%/Mar.19 em
0,75% - IBGE). “Com uma leve
baixa da inflação, que ajuda a
diminuir o custo de vida, parte da
população tem buscado destinar
um percentual de seus recursos
para pagar suas pendências financeiras”, comenta o presidente
da CDL/BH.
Neilton Savio

Mesmo que em percentuais
ainda baixos, os consumidores da
capital mineira estão conseguindo
quitar suas dívidas e sair do cadastro de devedores, diferente do que
está sendo registrado no Brasil. Em
abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior (Abr.19/
Abr.18), a inadimplência em Belo
Horizonte teve queda de 0,26%,
enquanto que no país cresceu 2%,
segundo dados da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil).
“A economia não apresentou
o ritmo de recuperação esperado
em todo o país, mas já estamos em
um ambiente melhor do que em
outros anos. Com isso, os consumidores de BH estão tentando regularizar sua situação financeira para
sair da inadimplência. E, apesar do
número de devedores ainda crescer
no Brasil, ele também está perden-

Marcelo de Souza: “Aos poucos alguns empresários
estão melhorando as receitas e pagando suas contas”

Dívidas reduz
De acordo com o Indicador de
Dívidas em Atraso, em abril, na comparação com o mesmo mês do ano
anterior (Abr.19/Abr.18), houve redução de 3,84% no número de débitos
vencidos. “As pessoas vêm priorizando
o pagamento de suas dívidas, mesmo
que ainda não seja possível quitar
todas”, justifica o presidente da CDL/
BH. Na comparação mensal (Abr.19/
Mar.19), a redução foi de 1,6%.

“Além disso, percebemos
em nossas pesquisas
que parte dos
belo-horizontinos tem
optado pelo pagamento
à vista de suas compras
para tentar evitar
o endividamento
em longo prazo”

Arquivo pessoal

A

chegada de um bebê na vida
de uma pessoa não é fácil.
Esse processo requer mudanças significativas na rotina e,
principalmente, sacrifícios pessoais para
zelar pelo bem-estar do neném. Quando
essa criança é especial, a renúncia é ainda
maior, afinal ela demanda mais atenção
e cuidados.
Além do tempo investido para contornar as limitações naturais da criança, a necessidade de acompanhamento contínuo
com profissionais da saúde, muitas vezes,
exige dedicação integral dos pais. Por isso,

vários acabam abdicando de suas vidas
profissionais para se dedicarem aos filhos
com deficiência.
Esta é a última matéria de uma série de
reportagens, na qual demos ênfase para
as mães com filhos especiais. Já falamos
sobre as dificuldades que elas passam, do
empoderamento de algumas que conseguem levar uma vida sem tantas restrições
e sobre instituições que oferecem ajuda e
atividades para que essa mulher volte a se
enxergar como tal e aumente a sua autoestima. Para finalizar, vamos mostrar os
direitos de quem possui um filho especial.
Fábio Murilo Nazar, professor de direito trabalhista, explica que o Brasil está
atrasado se comparado a vários países da
Europa, como Portugal, no que diz respeito
à questão de proteção legal para quem
é responsável por uma criança especial.
“Nesses locais há uma série de benefícios
que garantem a estabilidade dos pais, entre
eles um que proíbe a demissão no trabalho.
Os mecanismos servem para que quem
cuida dessas pessoas não se preocupe com
a sua qualidade de vida e ofereça o melhor”.
Aqui, no Brasil, apenas os servidores
públicos possuem direitos semelhantes
já garantidos pela legislação. Uma lei
de 2016, que veio para corrigir a de
1990, garante aos funcionários civis da
União, autarquias e fundações públicas
federais que cumpram uma carga horária
diferente, sem a compensação de horas
não trabalhadas e desconto no salário, no
caso de cônjuge, filho ou dependente com
deficiência física.

A maioria das dívidas (+16,34%)
está entre as pessoas com mais de 65
anos. O presidente da CDL/BH afirma
que nessa faixa de idade encontram-se as pessoas que são as responsáveis financeiras pelas famílias e que
são aposentadas. “Esses consumidores foram impactados pelo aumento
do custo de vida que não foi acompanhado pelo crescimento da renda,
que inclusive teve redução de 13,88%
(4º tri.18 em R$ 3.300/4º tri.17 em
R$ 3.832 – IBGE). Essa faixa etária é
uma das que mais sofre com a alta
de preços de remédios, do plano de
saúde e dos alimentos, por isso tem
encontrado dificuldades para sair da
inadimplência”, esclarece Silva. Já na
abertura por gênero do devedor, o
número de dívidas apresentou queda em ambos os gêneros (feminino
em -4,59%/masculino em -4,75%).

Inadimplência
das empresas
Em abril deste ano, houve queda
de 0,57% no número de pessoas jurídicas inadimplentes na comparação
com o mês anterior (Abr.19/Mar.19).
É a primeira vez nos últimos 5 anos
que o indicador apresenta redução
nesta base de comparação.
“Esse resultado mostra que aos
poucos alguns empresários estão
conseguindo melhorar a receita de
suas empresas e pagar suas contas
em dia”, comenta o presidente da
CDL/BH. Já na variação anual, a
inadimplência aumentou 4,27%, e
indica uma desaceleração do ritmo
de crescimento, já que no mesmo
período do ano passado a alta foi
de 6,75%. “A economia do país ainda não conseguiu retomar o ritmo
de crescimento necessário para
recuperar as perdas dos últimos 3
anos e permitir que os empreendimentos consigam quitar todos os
seus débitos. Mas já estamos em
um ambiente econômico melhor”,
explica o presidente da CDL/BH.

Viviane e Clauber Felipe
pois ele não fala e, como tenho filhos
pequenos, apenas uma pessoa não conseguiria ficar com eles”.
Com uma renda familiar de R$ 2 mil
mensais, incluindo o BPC, as aulas de ginástica aeróbica e localizada para as amigas
estão ajudando a complementar o orçamento. “Tenho 3 alunas, que são pessoas da
minha igreja, e cobro uma taxa simbólica de
R$ 40. Esse foi o jeito que arrumei para não
jogar fora o tempo que estudei. Hoje, sou
uma profissional não muito satisfeita, pois
sei do meu potencial, mas como mãe me
sinto realizada, afinal meu filho, a cada dia,
se desenvolve mais, ainda que não fale, já
tem um pouco mais de autonomia”, finaliza.

Tirolesa é opção para turismo
de aventura no outono em BH
Tirolesa/BH

Loraynne Araujo

O

outono é uma das melhores
épocas do ano para a prática
da tirolesa. O clima é mais
agradável, os ventos são mais
amenos, o céu sempre azul, com
poucas nuvens, e o por do sol é o
mais bonito de todas as estações. O
que está esperando? Aproveite para
curtir a vista de um dos mais belos
cartões postais de Belo Horizonte
de uma maneira radical e segura.
Com 800 metros e velocidade que
pode chegar a cerca de 100 Km/h,
a atração, destinada a adultos e
crianças a partir de 5 anos, percorre
um das mais belas paisagens da
cidade, começando no Mirante
do Mangabeiras e terminando na
Praça de Esportes do Parque das
Mangabeiras, - a maior reserva
ambiental da capital mineira e um
dos mais extensos parques urbanos
da América Latina. O vão da torre
até a chegada tem 70 metros de
altura - da torre até o parque.
A atração tem como objetivo
estimular e fomentar o turismo
no município, além de valorizar
uma das mais belas vistas panorâmicas da cidade, proporcionando
lazer e entretenimento aos visitantes. Os interessados podem comprar os ingressos antecipados no
site www.tirolesabh.com.br – www.
sympla.com.br ou no Mirante do
Mangabeiras. Ao efetuar a compra,
o cliente escolhe o dia e horário da

descida, podendo ser entre quartafeira e domingo. Preços a partir R$
50,00 para cada salto.
Além da experiência na tirolesa,
os visitantes poderão usufruir de
toda a estrutura que está disponível no mirante. O serviço de vans
gratuitas vai realizar o traslado do
estacionamento do Parque das
Mangabeiras até o Mirante do
Mangabeiras, serviço disponível
também para os visitantes que
só desejarem contemplar a vista.
Emoção, adrenalina e a possibilidade de fazer registros inesquecíveis
também estão neste pacote.

Serviço:
Tirolesa BH
Local da atração:
Mirante do Mangabeiras
Rua Pedro José Pardo, 1000
Bairro Mangabeiras
Horário de funcionamento:
uarta a domingo,
de 9h30 às 17h30.
Venda de ingressos:
No local (de 9h30 às 17h)
ou pela internet no site:
www.tirolesabh.com.br
Preços a partir de R$ 50,00
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Ministério Público de Contas
de Minas comemora 10 anos
om a função de exercer
a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial
do estado e seus municípios, o Ministério Público de Contas de Minas
Gerais (MPC-MG) comemora 10 anos
de existência. Para celebrar, o órgão
propõe um evento que visa solenizar
o momento, além de divulgar o MPC
e sua relevância para a sociedade.
A procuradora-geral do Ministério Público de Contas e presidente do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de Contas, Elke
Moura, explica a importância desse
contato com a sociedade. “É o momento ideal para as pessoas conhecerem
o MPC-MG, entender o que é, o que
ele faz e qual é a sua relevância na
estrutura orgânica do estado”.
Elke assume a complexidade
no trabalho desempenhado pelo
MPC-MG. “Pensar em um Ministério
Público que atua perante os Tribunais de Contas não é simples e gera
dificuldade de compreensão. Tanto
que agora estamos com o objetivo
de difundir isso ao máximo, levando
para as escolas e universidades esse
conhecimento, a fim de educar a
sociedade para que compreendam
nosso trabalho. Somos parceiros
da população e estamos de portas
abertas para o controle social, que
deve levar aos órgãos competentes
as informações de irregularidades”.
O tema principal do evento é
“Compliance Estatal - O papel do

Ministério Público de Contas”. “Esse
assunto será proposto em debate e
está na pauta do nosso dia a dia. A
compliance indica como o trabalho
deve ser feito, conforme regras, procedimentos e padrões éticos dentro
do conceito de integridade. Quer dizer
que nós, sobretudo enquanto órgãos
de controle, temos que fazer o nosso
dever de casa e darmos o exemplo”.
Para isso, diversos profissionais da
área estão sendo convidados, além da
sociedade civil que também pode participar. “O tema será tratado de uma
maneira bastante aberta, agregando
vários segmentos, entre profissionais
do direito, membros dos MPCs, de outros órgãos públicos, meio acadêmico
e pessoas da sociedade civil”.
Autoridades de todo o país estarão presentes no evento e terão,
inclusive, um contato direto com a
cultura mineira, uma vez que dois
lugares ícones de nossos cartões
postais foram escolhidos para sediar o
evento: a Sala Minas Gerais, que serve
como sede da Orquestra Filarmônica;
e o Teatro Francisco Nunes, no Parque
Municipal. “Achamos interessante
aproveitar a realização do evento para
difundir um pouco da nossa cultura”.

Entendendo o MPC-MG
O Ministério Público de Contas é
um ramo especializado do Ministério
Público comum, tanto que tem uma
previsão constitucional no artigo 130.
A presidente do Conselho Nacional
dos Procuradores-Gerais de Contas
explicou ao Edição do Brasil um pouco mais sobre o trabalho realizado.

Cerimonial MPC

C

Da redação

T

Onde há um Tribunal de Contas,
há um MPC, pois trata-se também
de um fiscal do próprio Tribunal.
Temos a função de fiscalizar a
aplicação da lei e sua fiel e regular
execução. Tanto em relação a matérias, quanto ao cumprimento do
devido processo legal.

Atualmente, qual o volume de processos existentes?

Procuradora-geral do Ministério Público de Contas e presidente do
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas, Elke Moura

Em que consiste o Ministério Público de Contas?
O MPC-MG é um ramo especializado do Ministério Público, com atuação
perante os Tribunais de Contas, dentro
das matérias de competência da instituição, abrangendo as fiscalizações

nossa conduta de trabalho.
Também pudemos trocar
experiências para, posteriormente, termos intercâmbios
de treinamento, capacitações e informações”, disse
o comandante.
O secretário municipal
de Defesa Social, Décio Camargos, também comentou
o êxito da iniciativa: “Tivemos a oportunidade de ter
um dos nossos guardas, o
Michel Wagner, participando de um curso em parceria
com o FBI, e, a partir dele,
junto com o comando da
Guarda Civil, conseguimos
trazer os agentes para Contagem”. Ao fim da reunião,
foram entregues aos agentes certificados de honra ao
mérito pelo prefeito e pelo
secretário de Defesa Social.

Paulo Pereira

cebidos pela melhor Guarda
Civil de Minas Gerais e uma
das melhores do Brasil. A
cidade está passando por
muitas transformações positivas, e a gente se inspira
em muitas experiências
bem-sucedidas dos Estados
Unidos”, afirmou o prefeito.
Os agentes ressaltaram
que há muitas similaridades
entre os dois países, como o
profissionalismo e a dedicação dos agentes de segurança pública, e se dispuseram
a contribuir com o combate
ao crime transnacional.
O comandante da Guarda Civil de Contagem, Levi
Sampaio, avalia como muito
positiva a visita dos agentes
norte-americanos. “Eles puderam conhecer um pouco
da nossa instituição e de

dos membros, que possuem carreira
distinta, porém os mesmos direitos e
vedações, dos componentes do Ministério Público comum.

Esse modelo de Ministério
Público existe em outros
estados?

Agentes do FBI visitam
Guarda Civil de Contagem
rês agentes do Federal
Bureau of Investigation, o famoso FBI, a
polícia federal dos Estados
Unidos, estiveram no município de Contagem no
dia 17, a convite da Guarda
Civil, para o estreitamento
de relações. Os agentes são
especialistas no combate ao
crime internacional.
O prefeito Alex de Freitas
recebeu os policiais americanos e disse que conhecer o
município é, em um sentido
amplo, conhecer o próprio
Brasil. “Nosso município
representa bem a realidade
social brasileira, marcada
por desigualdades. Tudo o
que existe de complexidade
social e econômica no Brasil
também existe em Contagem. Vocês estão sendo re-

Na verdade, o poder pertence ao povo

Prefeito Alex de Freitas, comandante Levi Sampaio e o secretário Décio Camargos reuniram-se com agentes do FBI

financeira, orçamentária, contábil,
operacional e patrimonial. É, portanto,
um órgão de controle da gestão pública, no que se refere à arrecadação de
receitas e realização de despesas. Sua
atuação, dessa forma, é extrajudicial,
isto é, perante as Cortes de Contas. Há
concurso específico para o ingresso

Além dos processos do Tribunal
de Contas em que atuamos, por meio
de parecer, nós temos recebido um
número expressivo de denúncias, principalmente porque, diferentemente do
Tribunal de Contas aqui de Minas, nós
não exigimos para apresentação de
denúncias a identificação dos denunciantes. Muitas vezes, as pessoas têm
receio de relatar algo e depois sofrer
retaliação. Disponibilizamos canais
abertos para isso e temos recebido
um volume bastante expressivo de
denúncias, que têm dado curso à instauração de inúmeros procedimentos
investigatórios.

Você citou que um dos objetivos do evento em comemoração aos 10 anos é popularizar o MPC. Qual a dificuldade
encontrada hoje?
O MPC é um Ministério Público
especializado que não é muito
divulgado ou conhecido, apesar de,
nos últimos tempos, ter ganhado
maior visibilidade pelos trabalhos
relevantes que tem desenvolvido. O
próprio Tribunal de Contas, órgão
junto ao qual exerce suas funções,
para muitos, ainda é desconhecido.
Muitas vezes, a sociedade até sabe
que existe, mas não sabe o que faz.

Quais as consequências
positivas que a compreensão do trabalho do
MPC-MG pode trazer?
Conhecendo nosso trabalho e
nossas ferramentas, o cidadão passa
a entender do que pode se valer e a
nos procurar mais, fomentando o
controle social e exercendo uma cidadania mais ativa, porque o cidadão
precisa se conscientizar de que tem
liberdades e direitos, mas também
deveres e responsabilidades. É papel
de todos estarmos nos inserindo no
processo de tomada de decisões nos
mais diversos segmentos da ação
governamental porque, na verdade,
o poder pertence ao povo.
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Odelmo Leão: “Já são 850 empregos gerados e com os
novos anúncios, outros quase 200 postos serão abertos”

O

prefeito Odelmo Leão (PP) recebeu mais um anúncio
de investimento milionário para a cidade. Em solenidade no Centro Administrativo Municipal, o grupo Bahamas oficializou a abertura de três novas unidades da
rede no município. Apenas nos processos de aquisições, obras
e implantação, serão injetados R$ 33 milhões na economia
municipal, além da criação de pelo menos 160 novos postos
de trabalho. Durante o evento, o grupo também detalhou a
pretensão de construir um Centro de Distribuição (CD) na cidade,
que poderia render outros 200 empregos diretos.
O grupo inaugura o Bahamas Express junto à unidade da
Avenida Rondon Pacheco. Será a primeira loja com este conceito
na cidade, com funcionamento das 18h às 8h. Para o segundo
semestre, ainda está prevista a inauguração de outro Bahamas
Express no bairro Granja Marileusa. O terceiro investimento, com
previsão de ser aberto também no segundo semestre, trata-se
de um novo Bahamas Mix que será construído na Avenida João
Naves de Ávila. As três novas filiais se juntarão às outras seis da
rede já em operação local.
O prefeito relembrou a conversa que teve em 2012 com Jovino Campos, presidente do grupo. Na época, o empresário havia
anunciado a sua primeira loja na cidade. “Eu disse para ele que
esse seria o primeiro de muitos investimentos em Uberlândia.
O grupo hoje tem seis unidades aqui e está anunciando outras
três. Em breve, eles também terão um CD. Já são 850 empregos
gerados e com os novos anúncios, outros quase 200 postos
serão abertos. Como poder público, estamos cumprindo com
o nosso papel de sermos facilitadores de investimentos. Vamos
juntos para proporcionar à nossa cidade emprego e qualidade
de vida para o povo”, disse.
Segundo Jovino Campos, a pretensão é que, além de
Uberlândia, outras cidades da região sejam contempladas com
investimento da rede, totalizando a abertura de 15 novas lojas
por meio de investimentos da ordem de até R$ 100 milhões. O
presidente do Grupo Bahamas declarou que a região é considerada estratégica para a empresa.

QUEM SABE, SABE

Murai Caetano
(Xico da Kafua)
com a saudosa
cantora Beth
Carvalho

Bahamas Express Rondon
A unidade é a sétima do grupo na cidade e
está anexa ao supermercado instalado na Avenida
Rondon Pacheco. A loja foi inaugurada no dia 16 de
maio. O horário de funcionamento será das 18h às
8h. Vai gerar 17 postos de trabalhos de forma direta
e foi fruto de cerca de R$ 1 milhão de investimento.

O espaço fará parte do Shopping Villa Viseu.
A previsão é que a estrutura seja inaugurada no
segundo semestre deste ano com um investimento
de R$ 2 milhões para aquisição do terreno, realização das obras e demais aspectos da implantação.

Emanuel
Carneiro, Ilma
Araújo e José
Agostinho
Oliveira
estiveram
presentes
na grande
feijoada
do Mercado
Central

Bahamas Mix João Naves
Localizada na Avenida João Naves de Ávila,
esta unidade de atacado e varejo será a maior
loja da rede na cidade, com 12.021 m² de área
total. Desse total, 3.668m² são de área de venda.
O estacionamento contemplará 223 veículos em
vagas cobertas. O investimento total é de aproximadamente R$ 30 milhões, com geração de 150
postos de trabalho diretos.

Centro de Distribuição
O CD deve ficar em uma área localizada no
bairro Minas Gerais. Jovino Campos informou que
a expectativa é que as obras de terraplanagem
comecem ainda no segundo semestre, com início
da operação do espaço previsto para 2020. A princípio, a expectativa é que cerca de 200 postos de
trabalho sejam criados.

CANAL ABERTO
37º Troféu Tancredo Neves. Em grande
estilo, a direção do Edição do Brasil está
preparando o evento que irá prestigiar
autoridades, empresários e políticos que se
destacaram no ano de 2018.

Em JF obras deve garantir
restauro da Villa Ferreira Lage

Seminário. Acontece em Foz do Iguaçu,
de 06 a 08 de junho, no Wish Resort, o maior

Gil Velloso

A

Villa Ferreira Lage, um dos prédios históricos que
compõem o conjunto paisagístico e arquitetônico
da Fundação Museu Mariano Procópio, vai receber
mais uma etapa de obras de restauro. A iniciativa
tem patrocínio da MRS Logística S/A, por meio da Lei Federal de
Incentivo à Cultura. Serão restaurados diversos ambientes, como
as salas de música, de visitas, torreão, além dos condutores de
águas pluviais, garantindo a conclusão de, aproximadamente,
85% da obra. O início das atividades deve ocorrer nas próximas
semanas e a empresa responsável tem prazo estimado de 4
meses para a entrega do serviço.
Segundo o prefeito Antônio Almas (PSDB), é importante
que os empresários da cidade abracem esse tipo de causa, por
meio da Lei de Incentivo à Cultura, que possibilita a promoção de
ações e eventos junto à comunidade, bem como equipamentos,
obras e outras melhorias em diversos espaços, como o museu.
“Esta nova etapa de obras representa um avanço significativo no
restauro da Villa Ferreira Lage”, destacou o chefe do Executivo.
O “Castelinho”, como também é conhecida a edificação,
fica no alto da colina da propriedade do comendador Mariano
Procópio, onde se situa o museu, chamando atenção até hoje. A
construção palaciana, em estilo renascentista, da “Chácara dos
Ferreira Lage”, destinada ao veraneio da família, foi finalizada

PAU LO C E SA R P E D R O SA

“O Triângulo Mineiro é uma região que cresce mais que a
nossa, Zona da Mata, então o nosso investimento está de 70%
a 80% focado em Uberlândia e outras cidades da região. Hoje a
gente opera com o nosso CD a uma distância de 830 km daqui.
Nós queremos ter até o ano que vem esse CD local funcionando,
o que vai ser até uma facilidade para novos investimentos na
cidade e entorno. Ainda não temos um orçamento fechado para
esse projeto, mas acreditamos que, inicialmente, deva gerar 200
empregos diretos”, revelou.

Bahamas Express Granja Marileusa

Advogado & Jornalista

Valdez Maranhão

Walter de Paula

Uberlândia recebe investimentos
de R$ 33 milhões do grupo Bahamas
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seminário timeshare e multipropriedade
do país.
VAR. Após a implantação do VAR, os
jogadores terão que jogar com as mãos
amarrados, pois qualquer bola que bate
no ombro, braço ou mão é marcado
pênalti.

GRUPO ARUANDA
O grupo Aruanda dedica-se
a pesquisar, preservar e divulgar
as manifestações folclóricas
brasileiras. Em atividade desde

1960, é reconhecido no Brasil e
no exterior pelo seu trabalho e
por possuir um “guarda-roupa”
considerado dos mais belos,

extenso e variado. Recebi, com
muita alegria, o livro do grupo
contando os 50 anos de historia.
Ele foi escrito por Wagner Cosse.

PROGRAMA DE FÉRIAS

Segundo o prefeito, é importante que os
empresários da cidade abracem a causa
em 1863. Embora tenha sido construída com a finalidade de
hospedar a Família Imperial em sua primeira visita à cidade,
não ficou pronta para a ocasião, contudo, recebeu a comitiva
de Dom Pedro II posteriormente.
Entre as curiosidades, está o fato de os tijolos utilizados em
toda a estrutura terem vindo da olaria da Companhia União e
Indústria, empresa responsável pela construção da estrada com
o mesmo nome, que ligou Juiz de Fora a Petrópolis.

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

O consumidor tem que tomar cuidado com aqueles programas de férias fora das agências de viagens. Na maioria das

vezes, eles não tem o direito de
escolher as datas, principalmente aquelas tradicionais, como
férias de janeiro, julho, semana

da criança, semana Santa, Natal
e Réveillon. É importante ler
as cláusulas do contrato com
antenção.

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
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Autoestima e aceitação do corpo
são trabalhados na dança do ventre
Da redação

itmo, desinibição, autoconhecimento e, claro, ficar longe do sedentarismo. Essas são uma das vantagens
da dança do ventre. Algumas
telenovelas que enfatizaram a dança foram
responsáveis pela sua popularização no Brasil.
A professora da modalidade Bruna Figueiredo fala que boa parte da demanda de
alunos buscam a prática para ter contato com
alguma atividade física, mas que a maior procura vem de quem quer resgatar duas coisas
perdidas: a autoestima e a aceitação do corpo.
De acordo com Bruna, a dança não é
apenas um conjunto de movimentos bonitos,
mas uma mescla entre saber o que quer dizer
por meio do corpo, do ritmo e da dança. “O
estético não é pensado. Vemos muitas pessoas fora dos padrões impostos praticando a
modalidade e dançando lindamente, porque
a expressão vem de dentro e independe do
peso, cor ou qualquer outra coisa”.
Bruna informa que a dança do ventre
pode ser realizada por qualquer gênero,
pois os benefícios são muitos, como
habilidades rítmicas, motoras, trabalho

O estético não
é pensado.
Vemos muitas
pessoas fora
dos padrões
impostos praticando
a modalidade e
dançando
lindamente

O mito da barriguinha
Quem nunca ouviu alguém dizer que
dança do ventre “dá barriga?”, mas a
professora esclarece que isso é mito. “A
dança trabalha a musculatura abdominal
e isso define o abdômen e torneia coxa e
glúteo. É claro que a mulher não vai ficar
com o abdômen com gominho, porém vai
defini-lo e fortalecê-lo”.
Bruna esclarece que se a praticante
já tiver alguma gordura localizada na
região, irá permanecer, porque o foco
não é emagrecer. “No entanto, qualquer
atividade, aliada a hábitos saudáveis, traz
resultados”.

Quem pode dançar?
Não há uma idade específica, por isso
crianças, adultos e idosos podem dançar.
“Cada professor deve levar em conta a
individualidade de seu aluno, mas não
é nada que impeça alguém de praticar a
dança do ventre”, explica Bruna. Segundo
ela, pra quem é sedentário, é importante
fazer uma avaliação médica.

Professora fala sobre os benefícios da modalidade
de lateralidade e socialização. “Especificamente na modalidade, a musculatura
da perna e bumbum são fortalecidas
porque a gente aciona o quadríceps,
glúteo e abdômen, além dos braços,
costas, etc”, explica.
A autoestima também é outro ponto
trabalhado com a prática. “É uma descoberta do feminino que há em nós e qualquer gênero carrega isso em si. Quando a
pessoa conhece seu próprio corpo, ela tem
domínio sobre seus movimentos e passa a
se expressar por meio dele”.

Mulher que dança
A professora diz que as mulheres,
diferentemente dos homens, trabalham,
inclusive, a parte interna do corpo. “Os
movimentos acionam a pélvis de maneira
específica e isso ajuda a regular o ciclo
menstrual e auxilia as gestantes na hora
do parto”.
A professora revela ainda que a internet tem ajudado outras mulheres a
acreditarem que podem dançar: elas se
identificam com as dançarinas e, com

isso, notam que são capazes e que seu
corpo pode sem movimentar de uma
forma que nem sabiam”.
Foi o que aconteceu com a enfermeira
Priscila Ferreira. Ela começou a dançar há
cerca de um ano e se apaixonou. “Sempre
me achei meio travada e estava sedentária. Nunca fui magra, então nem cogitava
dança do ventre. Mas, um dia passei em
frente à escola de dança e, mesmo sem
saber nada, fui à aula experimental e
fiquei espantada com a diversidade da
turma”, conta.

É uma descoberta
do feminino que
há em nós e
qualquer gênero
carrega isso em si

Sérgio Moreira
JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

Curiosidades sobre o Mineirão
O maior palco do futebol mineiro, um dos
mais conhecidos do Brasil e do mundo, o Estádio
Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, inaugurado em 1965, tem muitas histórias ao longo
desses 54 anos, com muitas emoções dos jogos,
torcidas cantando e vibrando junto com seus
times do coração, jogos da seleção brasileira em
vários campeonatos como Copa América e Copa
do Mundo, além de shows de artistas nacionais
e internacionais. O Mineirão passou por reformas
para a Copa do Mundo em 2014, desde a reforma,
finalizada em 2012, o educativo do estádio permite que os visitantes tenham uma experiência
completamente diferente da vivenciada nos dias
de jogos, incluindo tour guiado aos bastidores do
estádio e visita ao Museu Brasileiro do Futebol
(MBF), que expõe a história do esporte em Belo
Horizonte e no Brasil.
Para visitar o Mineirão e o MBF é necessário
comprar o ingresso que dá direito aos dois espaços. O MBF está localizado nas dependências
do estádio e o acervo é composto por objetos
relacionados desde à época da construção e
inauguração aos dias atuais. As peças do museu
estão distribuídas entre salas temáticas e descontraídas, seguindo uma ordem cronológica.
Algumas permitem a interação dos visitantes
com as obras, por meio de vídeos, jogos e totens
interativos, por exemplo.
As primeiras salas do MBF são dedicadas
à história da construção de BH e do Mineirão.
Construído na década 60, o empreendimento
contou com a participação de engenheiros, arquitetos, políticos, operários, imprensa, entidades
esportivas e população de Minas Gerais. O local foi
considerado na época o segundo maior estádio
de futebol do Brasil e do mundo. Atualmente,
essas posições são ocupadas pelo Estádio Mané
Garrincha, em Brasília, e pelo Salt Lake Stadium,
na Índia. O Mineirão caiu para a quinta posição
dos maiores estádios brasileiros.
Na sala “Mineirão: Construção e Inauguração” estão expostos alguns itens da inauguração
do estádio em 1965, como faixas, fotografias e
placas de homenagens. As demais dedicam espaço aos jogos já realizados no estádio, inclusive,
na “Sala das Fichas” estão expostas fichas de
registros de aproximadamente 4 mil jogos disputados desde a inauguração até junho de 2010.
Já na sala “Mineirão em Atividade” há
bandeiras doadas por times que jogaram no
estádio, além de outros objetos dos primeiros
anos de funcionamento.

Entre 2010 e 2012, o Mineirão passou
por uma significativa reforma para se adequar
aos padrões necessários para a realização
dos jogos da Copa do Mundo FIFA de 2014
e, desde então, tem sido administrado pela
Minas Arena. As obras se estenderam por todas
as dependências do estádio, incluindo a área
externa, onde foi construída a Esplanada do
Mineirão, local utilizado para a realização de
shows e eventos, além de permitir que o público pratique esportes. Skate, patins, bicicleta,
corrida e caminhada são as modalidades mais
praticadas. O processo de remodelação do
estádio está documentado com fotos no MBF
na sala “O Novo Mineirão”.
Na “Sala das Confederações”, o visitante
encontra uma maquete do novo Mineirão,
além de camisas de seleções e imagens que
relembram a Copa das Confederações FIFA de
2013, já que o estádio também sediou alguns
jogos na ocasião.
As demais salas exploram o assunto futebol
de uma forma geral, incluindo ainda dados históricos e curiosidades sobre o esporte. Na sala “ABC
do Futebol”, os visitantes conhecem as regras e expressões usadas no futebol, além de acompanhar
a evolução do mesmo com o passar dos anos e na
sala “Os Imortais do Futebol” são apresentadas
biografias de algumas personalidades do futebol
brasileiro, incluindo jogadores e técnicos.
O tour guiado é realizado em grupos e
na companhia de um educador do MBF. O trajeto dura aproximadamente uma hora e pode
sofrer alterações, caso tenha eventos e demais
programações sendo realizadas no local. Mas,
basicamente, os visitantes conhecem áreas restritas que são utilizadas por jogadores e imprensa
nos dias de jogos.
No tour, os principais locais que os turistas
podem conhecer são o vestiário, área de trabalho da imprensa, Mineirão Tribuna (uma área
reservada, com vista privilegiada do gramado
e com espaço de entretenimento em dias de
jogos), áreas premium, arquibancadas, bancos
dos jogadores reservas e um pedacinho restrito
do gramado.
O visitante pode tirar fotos com dois itens
decorativos da Copa do Mundo FIFA de 2014:
a Brazuca e o Fuleco. Inclusive, o local foi palco da
histórica derrota do Brasil para a Alemanha nas
semifinais. Como esquecer o 7 x 1?! Após visitar o
MBF e os bastidores do Mineirão a dica é estender
o passeio e caminhar pela Esplanada.

Informações úteis
Visita aos bastidores
do Mineirão e MBF
Confira os horários de funcionamento:
terça-feira das 09h às 20h, com permanência até
às 21h.Quarta a sexta-feira das 09h às 17h, com
permanência até às 18h. Sábado e domingo das
09h às 13h, com permanência até às 14h. O MBF
e as visitas ao estádio não funcionam em feriados.
Os valores dos ingressos são R$ 20,00 (inteira) e
R$ 10,00 (meia). O ingresso é único e válido para
os dois espaços. A bilheteria comercializa ingressos apenas para visitação no dia vigente. Crianças
até 3 anos e guias de turismo credenciados não
pagam. Meia entrada para menores de 21 anos,
estudantes, professores, maiores de 60 anos e
pessoas com necessidades especiais.
Em dias de jogos e eventos, o MBF e as
visitas ao Mineirão funcionam em horário diferenciado, podendo ser canceladas, conforme o
caso. As visitas ao estádio acontecem de hora em
hora e têm capacidade máxima de 40 pessoas.
Grupos acima de 10 pessoas deverão fazer agendamento prévio pelo telefone (31) 3499-4312,
(31) 3499-4304 ou pelo e-mail:educativo@
estadiomineirao.com.br.
Para visitas em grupos inferiores a 10
pessoas, basta se dirigir à recepção do museu e
adquirir o ingresso para o dia vigente, mediante
disponibilidade de ingressos. As áreas do estádio
destinadas às visitas podem sofrer alterações, devido a eventos no local. As fotografias e filmagens
não comerciais são liberadas, sem uso do flash.
Não é permitido entrar com bolsas, mochilas e
similares no museu. No local há armários gratuitos, com chave, para os visitantes guardarem
seus pertences pessoais. Não é permitido fumar
nas dependências do MBF e do estádio. Não é
permitido o consumo de alimentos e bebidas no
interior do museu. Acessibilidade para pessoas
necessidades especiais. Em dias que não há
eventos no estádio, costuma ser bem tranquilo
encontrar vagas na rua para estacionar.
A Esplanada do Mineirão recebe os visitantes diariamente de 07h às 22h. O horário está
sujeito a alterações devido a festas e eventos.
O Mineirão adota medida sustentáveis na estrutura e nas ações, como o uso de energia solar, reaproveitamento de resíduos e de água da chuva.
O tradicional feirão de carros no Mineirão ocorre
todos os domingos, das 06h às 13h.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

