
Um levantamento 
inédito realiza-
do pelo Booking.
com aponta que 

67% dos entrevistados de-
vem desembolsar entre 
R$ 1 mil e R$ 5 mil nas férias 
de julho. Uma média de 12% 
dos avaliados pretendem 
gastar entre R$ 5 a R$ 10 
mil. Para o economista e 
especialista em finanças 
Leandro Martins, o brasileiro 
corta gastos com as contas 
de luz, água, telefone e até 
serviços por assinatura para 
poder garantir um período 
de lazer mais tranquilo. A 
concentração das viagens 
nacionais acontecem nos 
meses de junho e julho pre-
ferencialmente para as ser-
ras Gaúcha e Catarinense, 
além das cidades de Cam-
pos do Jordão, (SP), Monte 
Verde (MG) e Petrópolis (RJ).
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Muitos são os desafios para 
quem for eleito presidente 
do MDB mineiro. O partido 

que, em 2014, contava com 10 de-
putados federais teve esse número 
reduzido para 7 no último pleito. 
O presidente interino da sigla, o 
ex-deputado Saraiva Felipe (foto), 
é candidato a continuar no cargo e 
garante que, se for consagrado pelo 
voto, usará de sua experiência para 
reverter o quadro de hoje.

saraiva Felipe deseja
reerguer mdB mineiro

Dados do Ministério da Saúde apontam que 2 milhões de brasileiras desenvolvem, todo 
ano, mioma. O ginecologista Sergimar Miranda esclarece: “É um tumor benigno que 70% 
das mulheres, próximas aos 45 anos, terão. Mas, em idade reprodutiva, elas já estão aptas 
a ter. Contudo, apenas um em 8 mil é maligno”.

80% das brasileiras em idade
fértil podem ter mioma uterino

Ano após ano, a desigualdade da letalidade racial no Brasil aumenta. Segundo o 
Atlas da Violência 2019, a taxa de homicídio de negros saltou de 71,5% para 75,5%. 
Ainda de acordo com o documento, é possível traçar o perfil dessa vítima: homem, 
jovem, solteiro, negro, com até 7 anos de estudo e que esteja nas ruas entre 18h e 22h. 

“Circulo da Mineração: do início à exaustão”. Este é o tema da reunião itinerante, rea-
lizada no dia 27 de junho, em Itabira, comandada pela Amig e presidida pelo prefeito de 
Nova Lima, Vitor Penido (DEM).

Problemas da mineração
serão debatidos em itabira

Um país para negros,
outro para brancos
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cientista político condena vínculo
entre moro e dallagnol

Frequência de atividades físicas
proporciona melhores resultados
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Flávio FilizzolA d’urso

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Advogado criminalista e mestrando em direito penal na usP

E D I T O R I A L

leíse costa

Para cientista político, conversas entre
moro e dallagnol é “assalto ao Judiciário”

A operação Lava Jato, iniciada 
em 2014, é a maior investi-
gação de combate à corrup-
ção da história do país. Até 

agora, foram 61 fases cumprindo man-
dados de busca e a apreensão, prisões 
preventivas, conduções coercitivas e 
prisões temporárias de famosas figuras 
públicas. Além de bastante ênfase para 
os juízes e procuradores da operação 
que, para grande parte da opinião 
pública, passaram a ser vistos como 
heróis. O principal deles é representado 
pelo ex-juiz e atual ministro da Justiça 
Sergio Moro que, para muitos, quebrou 
um ciclo de privilégios de políticos. En-
tretanto, há duas semanas, o site The 
Intercept Brasil vem divulgando mensa-
gens que mostram discussões internas 
de agentes da Lava Jato. São arquivos 
compostos por 
mensagens pri-
vadas, cedidos 
por uma fonte 
anônima, em 
que se lê Deltan 
Dallagnol, coor-
denador da ope-
ração, e Moro combinando estratégias 
para o andamento do caso. O edição 
do Brasil conversou com o sociólogo e 
cientista político Rudá Ricci (foto) sobre 
o conteúdo das mensagens divulgadas 
até o momento.

Em nota, o ministro Moro disse que “não reconhece a autenticidade e não comentará supostas men-
sagens de autoridades públicas colhidas por meio de invasão criminosa de hackers e que podem ter sido 
adulteradas e editadas. Reitera-se a necessidade de que o suposto material, obtido de maneira criminosa, 
seja apresentado a autoridade independente para que sua integridade seja certificada”. Já o Intercept, em 
seu site, rebateu às acusações de hackeamento: “Já imaginou se toda a imprensa entrasse numa cruzada 
para tentar descobrir as fontes das reportagens de todo mundo? A quem serve esse desvio de rota? Por 
enquanto nós vamos chamar só de mau jornalismo, mas talvez muito em breve tudo seja esclarecido. Nós 
já vimos o futuro, e as respostas estão lá. A ideia é tentar nos colar a algum tipo de crime – que não come-
temos e que a Constituição do país nos protege. Moro disse que somos “aliados de criminosos”, em um 
ato de desespero. Isso não tem qualquer potencial para nos intimidar. Estamos apenas no começo”, lê-se.

como você avalia o conteúdo das 
mensagens reveladas pelo site The 
Intercept? 

Um crime cometido por um juiz. Premeditado e 
tipificado no Código Penal, pelo artigo 254, inciso 
IV, em que diz que um juiz torna-se suspeito se tiver 
aconselhado qualquer uma das partes. No caso, ele 
instruiu os promotores e, inclusive, insuflou o Minis-
tério Público a induzir a imprensa a atacar a defesa 
do acusado. Em outras palavras, usou do Estado e da 
investidura pública para partidarizar um julgamento 
sem as menores garantias de defesa do acusado. 
Assim, inverteu a lógica do Estado de Direito, na 
qual o acusado é inocente antes do julgamento final, 
garantida a defesa em várias esferas do Judiciário.

As mensagens trocadas são problemá-
ticas? Por quê?

Profundamente graves. Trata-se de um assalto ao 
Judiciário por um agrupamento político-ideológico 
que procurou subjugar a justiça brasileira. Algo que 
se aproxima da lógica totalitária, na qual o Estado 
passa a se confundir com o grupo que o domina, 
perseguindo quem pensar ou professar ideologia 
ou ideário distinto. Um crime contra a democracia 
e o Estado de Direito. 

de todo o conteúdo, o que você destaca 
como o mais grave?

A formação do conluio e o ataque impiedoso e 
imoral contra um acusado. Uma ilustração é a su-
gestão do ex-procurador Carlos Fernando Dos Santos 
Lima, para atacar a “jugular de Lula”, usando para 
tanto de sua ex-esposa, já falecida, Marisa Letícia. 
Uma orientação impiedosa e incivilizada, algo que 
não condiz com o processo civilizatório.

na sua análise, esse episódio chega 
a abalar a aprovação popular sobre à 
operação? 

Evidentemente que sim. Pesquisa do Atlas Polí-
tico realizada nos dois dias seguintes ao vazamento 
das conversas, já revelava queda de popularidade 
do ministro Sergio Moro em virtude do caso. Com a 
promessa de publicação de outras mensagens ainda 
mais comprometedoras, a maioria da população 
brasileira perceberá que se tratou de uma fraude. 
Ficarão apenas os mais fanatizados. A revista Fórum 

publicou que senadores receberam, em seus gabine-
tes, um relatório feito por um grupo de especialistas 
que monitoram as redes sociais sobre a imagem do 
promotor do Ministério Público Federal (MPF) Deltan 
Dallagnol. O documento mostrava que, desde que 
foram revelados os diálogos, a imagem do coorde-
nador da força tarefa da Lava Jato só piora. O estudo 
aponta que a cada 100 mensagens endereçadas a 
Dallagnol, pelo Twitter, apenas cinco mostram apoio 
irrestrito a ele. Todas as outras têm tom crítico e de 
ataques. Cenário bem diferente do que ele tinha no 
início do ano. Em janeiro, de 100 mensagens 73 eram 
positivas ao seu trabalho. Ou seja, é um indicativo. 

o presidente, ao comentar a situação 
de moro, disse que “só confia 100% em 
seu pai e sua mãe”. essa cautela é parte 
de uma estratégia política?

Ele sabe do risco do que popularmente se deno-
mina de “abraço de afogado”. Sua popularidade está 
em baixa, ele vem sendo derrotado sucessivamente 
no Congresso Nacional e nas decisões do Superior 
Tribunal Federal. Uma de suas pautas principais 
seria o combate à corrupção e o uso do Estado pelo 
Partido dos Trabalhadores. Ora, se ficar comprovado 
o uso do Estado por Moro, em ação criminosa, contra 
o que imaginava ser facções partidárias opostas ao 
seu pensamento, o pior cenário seria envolver sua 
imagem e a do governo com este crime. Não restaria 
muito mais como defender a honestidade de sua 
agenda de campanha. 

Politicamente, essas revelações des-
gastam o governo Bolsonaro?

O desgaste crescente do governo federal não 
parece relacionado, até o momento, a este caso. 

Os personagens envolvidos são Moro e o MPF, em 
especial, os procuradores ligados diretamente na 
Operação Lava Jato. Ocorre que Moro é ministro da 
Justiça e, na medida em que as provas contra ele 
forem se tornando robustas e envolver outras ações 
ilegais, se não for demitido, maculará a imagem do 
governo como cúmplice de atos ilegais. 

moro é o ministro mais popular do 
governo atual. Perante a opinião pú-
blica, esse episódio o desgasta ou o 
fortalece?

Uma pesquisa realizada pelo Atlas Político já 
revela desgaste. Logo após a primeira mensagem 
vazada, o levantamento mostrava que 73,4% dos 
entrevistados tomaram conhecimento das conversas 
entre Moro e Deltan Dallagnol. Desses, 58% reconhe-
cem que a prática de um juiz aconselhar e manter 
conversas privadas com membros da acusação ou 
defesa de um réu, sem o conhecimento da parte 
adversa, é incorreta. Somente 23,4% consideram 
esse comportamento correto. 

em relação ao ex-presidente lula, sua 
defesa ganha força? 

No dia 25, o STF julgará a suspeição do então 
juiz Moro pedida pela defesa de Lula. Será um bom 
termômetro para avaliarmos como o impacto das 
matérias do Intercept terá atingido a convicção dos 
ministros. O que temos é o recuo de muitos críticos 
a Lula, o início de defecções em personalidades que 
o acusavam e começam a se dizer arrependidos nas 
redes sociais, como o caso do ator global Thiago 
Lacerda, e a euforia que tomou conta dos apoiado-
res de Lula, são indícios parciais, mas sugerem um 
ânimo distinto daquele que ocorreu desde 2015.

Intercept x moro

Será um bom

termômetro para

avaliarmos como o

impacto das matérias

do Intercept terá

atingido a convicção

dos ministros”

economia e vida humana
Indicadores do segmento econômico já revisam a expectativa de cresci-

mento do Produto Interno Bruto (PIB). Inicialmente previsto para 1,2 %, agora, 
segundo o próprio Banco Central, é de apenas 0,92%. Se no início do ano a onda 
de otimismo dominava Brasília, no segundo semestre, tudo por lá é sombrio. 
Mesmo porque a possibilidade de investimentos externos, que alavancariam 
o nosso crescimento, só deverá acontecer no próximo ano, quando outras 
reformas, como a Tributária, forem aprovadas, posto que somente a reforma da 
Previdência não seria suficiente para alimentar as expectativas da população. 

“Atrás de números sempre vêm números”. É o que se ouve nos bastidores 
da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em relação ao aumento do 
desemprego formal. Caso isso se confirme, a espiral de diminuição do núme-
ro de pessoas fora do mercado de trabalho pode estagnar. E isso vai contra 
a pregação do governo federal que se afirma empenhado em proporcionar 
mais postos de trabalhos para fazer com que o dinheiro volte a circular entre 
a população, abrindo caminho para distribuição de renda. 

Lamentavelmente, essa estagnação da economia se reflete nos lares de 
nossa gente. Basta ter como balizador os números revelados, recentemente, 
pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o 
SPC Brasil. As entidades apontam 82,7 milhões de brasileiros com pelo menos 
uma parte de seu orçamento comprometido. Eles fazem parte de um enorme 
contingente de indivíduos que, embalados na expectativa de alcançarem dias 
melhores, caminharam para as compras parceladas em cartões de crédito, 
lojas, crediário e pré-datados.

Para além de se autocomplicar, o consumidor endividado representa, na 
realidade, o retrato do nosso país. Ou o inverso: muito provavelmente, se o 
PIB da nossa nação fosse elevado, certamente, nossa gente não estaria nessa 
situação financeira. 

Em realidade, todo brasileiro nutre expectativas de dias melhores a partir 
de um crescimento da economia interna. A cada 4 anos, a partir de novos 
governos eleitos, renovam-se as esperanças. É de Brasília que emanam as 
decisões capazes de oportunizar um norte na vida de cada um de nós, filhos 
e filhas da pátria amada Brasil. 

Outrossim, os brasileiros não conseguem mais oferecer o suor de seus rostos 
em troca de migalhas. É hora, portanto, de haver uma melhor divisão do bolo. 
Para isso, é preciso se evitar a superconcentração de riqueza nas mãos de uma 
minoria, além de convivermos há anos com a famigerada corrupção nacional, 
uma espécie de doença que sacrifica a vida de muitos em favor de poucos 
espertalhões. Quando essa realidade passar a ser diferente, as oportunidades 
crescerão e, só então, conseguiremos que 82,7 milhões de contribuintes, hoje 
suspensos em seus compromissos financeiros, respirem aliviados.

Como pessoas de fé, esperamos por um período de bonança, depois desse 
período sofrível ao qual estamos todos submetidos.

Quanto vale uma delação?

A verdade, o
“Programa
de Incentivo

à Colaboração”,
estimula

financeiramente
a realização de

acordos de
cooperação

pelos antigos
administradores

É inegável que o instituto da dela-
ção premiada ganhou relevância 
no Brasil, especialmente em 
tempos de Lava Jato, até porque, 

a partir de delações premiadas, políticos e 
empresários do alto escalão foram para a 
cadeia. Mas pergunta-se: a delação, que 
precisa ser voluntária, pode ser estimulada 
ou financiada?

Essa indagação surge devido ao 
chamado “Programa de Incentivo à 
Colaboração”, no qual ex-funcionários 
de empresas envolvidas em casos de 
corrupção recebem propostas de elevadas 
indenizações, para que formalizem acor-
dos de colaboração premiada.

Neste programa, o ex-funcionário que 
colaborar, receberá certa quantia mensal, 
por vários anos, como recompensa por 
sua colaboração, e, surgindo “assuntos 
confidenciais” que devam ser revelados, se 
obriga a informar previamente a empresa, 
para que esta possa tomar as “medidas de 
proteção e reparação adequadas”.

Justificou-se a iniciativa deste pro-
grama de incentivo, porque apenas 
antigos administradores detinham as 
informações completas de interesse das 
autoridades, e, caso decidissem não co-
operar com as investigações, o resultado 
poderia ser a “quebra” da empresa, pela 
possível condenação por improbidade, 
além de elevadas multas de até 80% de 
seu patrimônio.

Na verdade, o “Programa de Incentivo à 
Colaboração”, estimula financeiramente a 
realização de acordos de cooperação pelos 
antigos administradores, possibilitando 
a celebração de acordo de leniência da 
empresa com as autoridades públicas, asse-
gurando a continuidade dos seus negócios.

Existem argumentos contrários a essa 
iniciativa, que advertem que o delator 
estaria recebendo uma dupla premiação, 
pois, além do benefício da redução da pena 
no acordo com o MP, também receberia 
certa quantia, ou que, ao premiar pessoas 
que cometeram crimes, a empresa estaria 
premiando o próprio crime, uma vez que, os 
acordos de delação existem para ressarcir 

os lesados e não os autores de crimes. 
Argumentam alguns que, por estar sendo 
indenizado, o delator poderia não informar 
tudo que tem conhecimento, para não 
desagradar a empresa que lhe paga.

Apelidou-se essa iniciativa de “dela-
ção financiada”, que não é ilegal, pois 
não possui nenhum tipo de previsão legal 
proibindo-a. Todavia, há quem sustente 
que, esta delação, com pagamento de 
indenização, comprometeria o requisito 
da voluntariedade do colaborador (con-
forme previsto no caput do art. 4º da Lei 
12.850/13), acarretando sua eventual 
anulação.

Por outro lado, o argumento favorá-
vel a esta prática, tem viés social, pois, 
estimulando-se os acordos de delação e 
de leniência, os crimes seriam punidos, 
preservando-se as empresas, e nelas, 
os empregos que gera e a arrecadação 
tributária que propicia.

Portanto, embora seja uma realidade, 
a questão ainda suscita muitas dúvidas 
entre os juristas, especialmente pelo 
fato da utilização do instituto da delação 
premiada ser tão recente em nosso orde-
namento jurídico, fazendo surgir questões 
complexas e controversas, como neste 
caso da “delação financiada”, exigindo 
dos operadores do direito seu constante 
aperfeiçoamento, sempre observando-se 
as garantias individuais dos cidadãos e a 
busca da Justiça.
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V I G Í L I A S

da redação

Preocupação 
“As empresas de telefones, especialmente de celulares só 

se preocupam em concretizar vendas, mas não tem o mínimo 
de respeito com o consumidor na hora de prestar assistência 
ou explicar sobre os defeitos de aparelhos, etc. Por conta disso, 
esse segmento está na berlinda. Basta ver que, no Procon da 
Assembleia, eles são os campeões de reclamações”. Palavra 
do diretor do órgão, o advogado marcelo Barbosa.

Kalil governador
No recente encontro do PSD estadual destinado à filiação 

do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, o que se ouviu 
foi o nome do chefe do Executivo da capital citado como can-
didato a governador em 2022.

cena um – A solenidade, realizada no plenário da As-
sembleia, contou com a presença de dezenas de prefeitos, 
vereadores e lideranças municipais.

cena final. Presente no ato, o presidente nacional da sigla, 
gilberto Kassab, comentou: “Se a eleição para a prefeitura 
fosse hoje, Kalil ganharia de balaiada”. 

 

Patrus e Kalil
Nos bastidores da política mineira fala-se de uma aproxima-

ção do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PP), com 
Kalil (PSD). Aliás, o presidente fez questão de demonstrar isso, 
principalmente, no dia da filiação do prefeito ao novo partido. 
Na ocasião, Patrus fez vários afagos a Kalil e, inclusive, eles 
estiveram juntos por mais de 2 horas, com direito a discurso 
e tudo mais.

viana não
Uma fonte ligada ao presidente nacional do PSD, gilberto 

Kassab, garantiu que a transferência da presidência estadual 
da legenda para o prefeito Kalil foi uma decisão sábia. Em 
princípio, quem almejava o cargo era o senador carlos viana. 

  

Protagonista
Para o cientista político e professor da UFMG, carlos 

ranulfo, a confusão do Planalto é tão intensa que levou o 
presidente da Câmara, rodrigo maia (DEM), a ser protago-
nista do projeto da reforma da Previdência. “Ou seja, ele tem 
aparecido de maneira proativa perante a população brasileira”, 
entende o mestre. 

Família x governo
A convicção dos jornalistas da crônica política de Brasília 

é a mesma de pensadores políticos nacionais: eles sentem 
que a família do presidente Bolsonaro (PSL) quer mandar no 
governo, mesmo não estando em cargos de primeiro escalão. 
Uma loucura!

demissão construída
Segundo comentários da jornalista cristiana lôbo, a 

demissão do general santos cruz, da Secretaria de Governo, 
já vinha sendo construída passo a passo há mais de um mês. 
“Ele já sabia disso, embora não tenha deixado transparecer”. 

Acordo complicado
Filiado ao PSC, o deputado estadual mineiro raul Belém, 

quando indagado a respeito de sua opinião sobre a reforma 
Fiscal no estado, disse: “É bom ver que o Rio de Janeiro pulou 
de cabeça nesse assunto e não está satisfeito com o resultado. 
Então, ele precisa ser amplamente debatido, inclusive com a 
presença dos prefeitos”. 

Acidentes de motos
Segundo levantamento dos órgãos oficias do governo 

estadual, atualmente acontecem uma média de 21 acidentes 
de motos por dia em Belo Horizonte. Um dos motivos é a falta 
de respeito às sinalizações. 

Apoio a moro
“Não acredito que a atuação do então ex-juiz sergio moro 

tenha prejudicado a Lava Jato. Se houvesse algum tipo de exa-
gero, não seria capaz de comprometer a operação. Na verdade, 
ele é um nome respeitado por grande parte da população 
brasileira”, opina o consultor político gaudêncio torquato.  

inteligência arcaica
Analistas de diferentes sistemas nacionais e internacionais 

chegaram à conclusão que a Agência Brasileira de Inteligên-
cia (ABIN) trabalha com métodos ultrapassados e fora da rea-
lidade na era da inteligência artificial.  “A comunicação agora 
é instantânea. Portanto, as informações vão e vêm na mesma 
velocidade e a ABIN parou no tempo”. Comentário ouvido na 
antessala do presidente do Senado, davi Alcolumbre (DEM).

Bom pagador
“Os ricos gostam de fazer grandes negócios e nem sempre 

conseguem pagar as dívidas. No entanto, os pobres são bons 
pagadores, pois o seu nome e o crédito pessoal são os únicos 
meios de continuar adquirindo bens. Por isso, a decisão de 
governo em facilitar empréstimos para pequenas empresas, 
é uma boa ideia. Isso pode dinamizar a economia”. Opinião 
do ator Flávio galvão.

Saraiva Felipe quer reorganizar MBD de
Minas Gerais para as próximas eleições

H á anos, o MBD comandava as 
casas legislativas dos estados 
e a Nacional, entretanto, após 
ter o nome de vários membros 
envolvidos em esquema de 

corrupção, o partido teve uma queda brusca 
na representatividade. Para se ter 
uma ideia, em 2014, a legenda 
conseguiu eleger 66 depu-
tados federais e, na ocasião, 
tornou-se a segunda maior 
bancada da Câmara Federal. 
Já em 2018, nas últimas eleições, 
o número de parlamentares caiu 
para 34 e o partido é apenas o quarto 
na bancada.  

Em Minas Gerais, a tendência de 
queda também se confirmou, sendo 
que em 2014 eram 10 deputados 
federais e, em 2018, a legenda elegeu 
7 representantes. E é com o intuito de 
voltar a ter bons dias que Saraiva Felipe 
quer continuar na presidência do MDB. 

Atualmente, ele ocupa esse cargo provi-
soriamente, após os parlamentares terem en-
tregado um documento com a renúncia de 55 
integrantes do diretório estadual. A iniciativa 
foi para demonstrar insatisfação com o então 
presidente estadual, o ex-vice-governador 
Antônio Andrade.

Com uma vasta experiência política em 
cargos burocráticos, como ministro e secretá-
rio estadual de Saúde ou ocupando funções 
eletivas, como deputado por seis mandatos, 
Saraiva diz que vai reorganizar o MDB. “Quero 
recompor o partido a partir da base, renovar 
ideias, trazer novos quadros e lideranças co-
munitárias, evitar intervenções arbitrárias nos 
diretórios municipais e reunir a militância”. 

Sobre o que está acontecendo atualmente 
com a legenda, ele afirma que é um desgaste 
natural das siglas que fizeram parte da nova repú-
blica. “O MDB, particularmente, estava na base de 
um governo mal avaliado, apesar de tomar 
medidas econômicas no rumo certo. 
Não soubemos dialogar com a 
sociedade, respondendo a anseios 
elementares como as questões 
de segurança e a corrupção que 
infestou a vida pública, etc”. 

Para o partido voltar a crescer, Saraiva 
acredita que eles precisam superar as divi-
sões recentes. “Vou disputar a eleição para 
a presidência do partido com a maioria 
dos deputados federais e estaduais ao meu 
lado. Todos querem um MDB grande e forte 
novamente, pois já sangramos bastante nas 
últimas eleições”.

Caso continue no cargo, o ex-parlamentar 
quer expandir o partido para outras cidades 
mineiras. “Primeiro, o MDB só existe em 
cerca de 400 municípios do estado. Por meio 

das coordenadorias regionais, teremos 
que criá-lo em todo o estado, 

contando com lideranças tra-
dicionais, mas sobretudo 

trazendo novas lideran-
ças, fazendo reuniões nos 
quatro cantos de Minas”, 
finaliza.

Reprodução/ Câmara dos deputados

Atualmente,

saraiva Felipe

é presidente

interino do mdB

Amig promove evento sobre o ciclo da mineração

A Associação de Municípios Mineradores de 
Minas Gerais e do Brasil (Amig) promove em 
Itabira, no dia 27 de junho, a reunião itinerante. 
O tema em debate no evento, a ser realizado 
no Hotel It – Itabira (Bristol), será o “Ciclo da 
Mineração: do início à exaustão”. 

Minas Gerais e o Brasil têm na mineração 
um dos principais pilares econômicos: a ativi-
dade é fundamental para o desenvolvimento 
de políticas públicas e valorização do cidadão. 
No entanto, nos últimos anos, alguns fatos 
provocaram transformações significativas nas 
relações entre cidades e mineração e, com ela, 
a necessidade de discutir caminhos e alternati-
vas para que municípios, mineração, sociedade 
e meio ambiente recebam os melhores resul-
tados e maximizem seu desenvolvimento de 
forma equilibrada.

A reunião tem como objetivo discutir temas 
de relevância para as cidades mineradoras, 
destacando assuntos de meio ambiente, jurídico, 
econômico e tributário. Na abertura, o presiden-
te da Amig, Vitor Penido (DEM), e o prefeito de 
Itabira, Ronaldo Magalhães (PTB), irão ressaltar 
a urgência de se abordar o ciclo da mineração. 
“É necessário direcionar os nossos esforços para 
que a economia dos municípios mineradores 
tenha longevidade e esteja fortalecida na fase 
pós-mineração. Precisamos ampliar o debate 
sobre a diversificação econômica e isso é mais 
viável se for feito concomitantemente à época 
em que a mineração está operando em nosso 
territórios”, destaca Penido.

Entre os participantes estão Denis Lott, advo-
gado e consultor da Prefeitura de Itabira, que irá 
falar sobre o caso de diversificação econômica da 

cidade, onde a atividade minerária já entrou em 
fase de exaustão; Dante Matos, diretor-presiden-
te da Codemig; Thais Rêgo de Oliveira, gerente 
de Relações Institucionais Sudeste e Centro Oeste 
da Vale, e Ronaldo Lott Pires, secretário Municipal 
de Obras Transporte e Transito da Prefeitura de 
Itabira, falam sobre as possibilidades de diversifi-
cação da economia nos municípios mineradores. 
Na parte da tarde, Rodrigo Amaral, gerente de 
Meio Ambiente da Vale, e Roberto Júnior Gomes, 
Gerência da Qualidade do Solo e Reabilitação 
de Áreas Degradadas da Feam, falam sobre 
passivos ambientais; Waldir Salvador, consultor 
de Relações Institucionais da Amig, irá traçar um 
panorama para a preparação para um novo ciclo 
econômico de Itabira.

inscrições: https://www.hbatools.com.br/
II-REUNI%C3%83O-Itinerante---Itabira 313

Penido: “É necessário direcionar os nossos esforços para que a
economia dos municípios mineradores tenha longevidade”
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mercado de beleza segue
em vasta expansão no país
Crescimento do setor movimenta segmento de capacitação de profissionais

A Previdência Social no Brasil funciona, na 
prática, como um dos maiores programas 
de concentração de renda do mundo e, por 

isso mesmo, defender sua mudança é contribuir para 
acabar com privilégios inaceitáveis. Assim, neste mo-
mento, o mais importante compromisso da sociedade 
brasileira é apoiar a reforma da Previdência. É nisso 
que a indústria mineira acredita e é nesta direção que 
estamos trabalhando. Com este objetivo, acabamos 
de lançar a campanha #novaPrevidência, cujo 
objetivo é mostrar que a reforma é essencial para o 
Brasil e para os 200 milhões de brasileiros. Devemos 
nos unir e trabalhar para aprová-la.

A sociedade brasileira já entendeu a necessida-
de e a urgência de fazê-la e é isso que o Congresso 
Nacional também precisa compreender. Os números 
são contundentes e definitivos. Mostram que a 
reforma precisa ser feita com a intensidade neces-
sária para gerar a economia superior a R$ 1 trilhão 
estimada pelo ministro Paulo Guedes como mínimo 
necessário para evitar o colapso das contas públicas 
no âmbito da União, dos estados e os municípios.

Sem a reforma da Previdência, o Brasil estará 
irremediavelmente quebrado, arrastando ladeira 
abaixo os 26 estados da Federação, o distrito federal 
e os 5.570 municípios brasileiros. Por esta razão, o 
que a sociedade brasileira espera da Câmara dos 
Deputados, onde a reforma tramita neste momento, 
e do Senado Federal, onde será votada em seguida, 
é a aprovação da nova previdência. Também espera 
que deputados e senadores mantenham no texto 
enviado pelo governo federal o dispositivo que inclui 
na reforma os servidores públicos dos estados e dos 
municípios. Do ponto de vista financeiro - e falo com 
a certeza de que não exagero -, excluí-los significa 

condená-los à insolvência irreversível. Do ponto de 
vista prático e objetivo, significa condená-los a ja-
mais conseguir mudar seus sistemas previdenciários, 
obrigando-os a seguir adiante com o modelo atual 
que, mês a mês, ano após ano, corrói suas finanças 
e destrói seu equilíbrio financeiro.

O Brasil tenta fazer sua reforma da Previdência 
desde os tempos do governo Fernando Henrique, 
portanto há mais de duas décadas. Se é tão difícil 
fazer uma única reforma tributária, é absolutamente 
insensato imaginar que os estados consigam fazer 
27 reformas (26 estados, mais o Distrito Federal) e 
que os municípios sejam capazes de fazer mais de 
duas mil reformas – é este o número de regimes pre-
videnciários próprios existentes nos mais de cinco mil 
municípios brasileiros. Seria preciso passar a reforma 
por 27 assembleias legislativas e por mais de duas 
mil câmaras municipais. Absolutamente inviável!  

Ademais, é absolutamente inaceitável e nada 
republicano o argumento utilizado por parte dos 
deputados federais para justificar a eventual exclu-
são de estados e municípios do texto da reforma 
da Previdência. A alegação é a de que isso poderia 
colocar em risco o sucesso em futuras eleições, 
a começar pelas eleições municipais do ano que 
vem. É uma posição inaceitável e insustentável, pois 
quando estão em pauta os interesses do país, não 
há espaço para privilegiar interesses pessoais ou de 
grupos. Finalmente, se excluir estados e municípios, 
a reforma será apenas um arremedo – uma meia 
reforma. Jamais haverá um Estado forte e saudável, 
como queremos ver o Brasil, com estados e municí-
pios depauperados e falidos.

Na verdade, todos os estudos sérios mostram 
que a grande maioria dos estados brasileiros já 

extrapolaram os limites de comprometimento da 
receita com a folha de pagamentos de servidores 
ativos e aposentados (60%) e os demais estão muito 
próximos de romper este limite. Também mostram 
que praticamente todos os estados já trabalham 
com grandes déficits em suas previdências – e Minas 
Gerais é o exemplo mais emblemático.

Em Minas, a folha de salários dos servidores 
públicos (ativos, inativos e aposentados), já beira 
os 80% da receita e continua crescendo. Números 
divulgados esta semana pela Secretaria da Fazenda 
mostram que existe hoje um déficit anual na previ-
dência do estado da ordem de R$ 17 bilhões (2018) 
– diferença entre os R$ 23,2 bilhões que custam os 
280 mil aposentados e pensionistas do estado e os 
R$ 5,3 bilhões que são recolhidos pelos servidores 
da ativa. Como a receita anual do estado é de R$ 
58 bilhões, aposentados e pensionistas ficam com 
quase 40% da arrecadação. E são menos de 2% de 
uma população de 21 milhões de pessoas que sofre 
com serviços de má qualidade na saúde, educação, 
transporte público e segurança. É um processo de 
concentração de renda injusto, inaceitável, propa-
gador e preservador de privilégios.

O que ocorre no âmbito do governo estadual, 
certamente também ocorre na maioria esmagadora 
dos 853 municípios mineiros, especialmente nos 
maiores. Desta forma, se Minas Gerais e os municípios 
mineiros forem excluídos da reforma da Previdência, 
estarão todos definitivamente quebrados. A bancada 
de deputados mineiros na Câmara dos Deputados e 
os nossos senadores tem, portanto, o compromisso 
e o dever de votar de acordo com os interesses do 
estado, dos nossos municípios e dos mineiros. É, 
com certeza, o que a sociedade mineira espera deles.

reforma, estados e municípios

Não há dúvidas de que o brasileiro é vaidoso. 
Prova disso é que, segundo dados da As-
sociação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal e Cosméticos (Abihpec), o mercado de beleza 
avançou cerca de 2% no último ano. A inflação dos 
produtos de higiene fechou 2018 com queda de 3,2%, 
indo contra o Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) que subiu 3,75%. Para este ano, é 
previsto um crescimento de 4,1% nas vendas, algo 
em torno de R$ 50,43 bilhões a mais na economia.

E os salões de beleza têm chamado a atenção nesse 
mercado. Estima-se que, no Brasil, já existam 500 mil es-
tabelecimentos formalizados. Esse número corresponde 
a metade dos salões em todo o país, visto que cerca de 
48% dos existentes são informais. Até 2021, o número 
desse tipo de estabelecimento vai aumentar em 4,5%.

Os dados são de uma pesquisa realizada pela 
Euromonitor e encomendada pela Beauty Fair que 
indicam que 83% desses espaços são voltados para 
o público feminino. Além disso, na região Sudeste, há 
cerca de 276 mil salões (56%), o que equivale há cerca 
de 625 estabelecimentos para cada 100 mil mulheres.

Para o administrador Daniel Fonseca, a alta deman-
da de clientes é o que fomenta o setor. “O brasileiro é 
ligado à estética e, além disso, é exigente e se preocupa 
com a qualidade do serviço. A procura do público cresce, 
logo, o setor também. Por isso, o mercado é receptivo 
para os investidores e, hoje, o setor de beleza é formado 
por salões, barbearias, clínicas de estéticas e outros em-
preendimentos”, afirma.

capacitar já
Um segmento que vem sendo promovido pelo 

crescimento do setor é o de capacitação. “As escolas 
e institutos de ensinos voltados à estética e beleza 
buscam capacitar o profissional que atua no mercado 
e a procura pelos cursos cresce”, informa Fonseca.

Ele ressalta que essas escolas têm recebido não 
só pessoas interessadas em aprender, mas também 
em se repaginar. “Muitas querem aprimorar o que já 
sabem. Um bom profissional deve buscar se atualizar 
sempre, inclusive os mais experientes, pois esse é um 
mercado recheado de novidades”.

A manicure Daniela Rosa é uma dessas profissio-
nais. Ela observou uma procura por novos serviços. 
“Quando completei 10 anos na área, precisei fazer um 
curso voltado para desenhos, pois as clientes queriam 
decorar as unhas e eu não sabia fazer. Agora, o que 
está em alta são as unhas de gel e fibra de vidro, 
então, decidi buscar novamente aprender algo novo 
e me atualizar”.

Fonseca reforça a importância de se fazer uma 
capacitação adequada, principalmente no que 
se refere à qualidade. “Vivemos em uma era na 
qual a informação chega rápido, mas passá-la da 
forma correta, e com propriedade, é o desafio. Os 
currículos estão cada vez mais competitivos, por 
isso é preciso procurar formas de se diferenciar”, 
finaliza.

onde se aperfeiçoar
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Profissionais buscam sempre se requalificar para acompanhar as novidades
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Nos primeiros 90 dias de governo, o vice-governador, 

Paulo Brant (Novo), estava mais presente na agenda diária do 

governo do estado. No entanto, não se sabe bem os motivos, 

ele está meio distante dos debates atuais. Aliás, essa foi uma 

observação feita por pessoas da Assembleia, quando vários 

secretários de estado foram a Casa discutir possíveis decisões 

do governo, como a reforma Fiscal.

zema x novo 
Segundo fonte palaciana, o governador romeu zema 

(Novo) gostaria de ficar de fora dos debates do seu partido 

sobre o projeto político do próximo ano. “Seria desgastante 

para ele”, diz um amigo. 

vereador prestigiado
Um dos caciques do Partido Novo em Minas continua sendo 

o vereador mateus simões. Isso por conta de sua reconhecida 

aproximação com o chefe do Executivo mineiro. Claro que os 

três deputados estaduais da sigla, na Assembleia, vão bater 

pesado na hora de decidir pautas importantes. Mesmo porque, 

nesse caso, além do futuro do partido, o próprio destino político 

deles estará em jogo. 

defende as privatizações
Segundo a professora da USP, Arlene clemesha, a autori-

zação do Supremo Tribunal Federal (STF) para que empresas 

ligadas à Petrobras possam ser privatizadas vai ajudar a descen-

tralizar o poderio da corporação e garantir um viés democrático 

para a questão do abastecimento de combustível no Brasil.

contra o armamento
A decisão do Senado em barrar o decreto da Presidência 

da República para a liberação de armas recebeu aplausos do 

filósofo luiz Felipe Pondé. “Os parlamentares tomaram uma 

decisão acertada. Esse assunto não pode ser tratado de ma-

neira tão superficial”, afirma. 

sala dídimo Paiva
O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 

deputado Agostinho Patrus (PV), anunciou um novo espaço 

para a imprensa, a sala Dídimo Paiva, localizada ao lado do 

Plenário. Patrus explicou que o lugar era uma reivindicação do 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e que vai 

garantir mais qualidade no trabalho da imprensa, facilitando o 

acesso dos profissionais aos parlamentares. Alessandra melo, 

presidenta do sindicato, afirmou que a nova sala de imprensa 

atende à demanda da categoria.

Punição aos culpados
“Os culpados pelo ataque cibernético contra as autoridades 

brasileiras, que tiveram seus celulares invadidos, não pode 

ficar impune. A Polícia Federal e outros órgãos de inteligência 

precisam descobrir logo os responsáveis por essa barbaridade. 

Caso contrário, a população do país vai se sentir ainda mais 

insegurança”, avaliou o jornalista merval Pereira. 

Apoio dos governadores
Antes mesmo de finalizar o mês de junho, o Palácio do 

Planalto almeja uma nova rodada de entendimentos com 

todos os governadores dos estados para que eles ajudem a 

conquistar votos e aprovem a reforma da Previdência. A data 

desse encontro estava sendo escolhida no gabinete do ministro 

chefe da Casa Civil, onyx lorenzoni.

https://www.institutoembelleze.com/franquia/mgbelohorizonte-centro/ondeestamos/
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daniel Amaro

Brasileiros devem desembolsar
até r$ 5 mil nas férias de julho

stamos na metade do 
ano e para muitas pes-
soas chegou a hora de 
fazer uma pausa para 

descanso e colocar em prática 
aquela tão sonhada viagem. E um 
estudo inédito feito pelo Booking.
com, uma das maiores empresas 
de e-commerce de viagens do 

mundo, revelou quanto os brasi-
leiros pretendem gastar com as 
férias de julho. Para 67%, o valor 
fica entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Uma 
parcela menor (12%) deve desem-
bolsar entre R$ 5 mil e R$ 10 mil, 
enquanto 21% tem um teto de 
gastos máximo de R$ 1 mil.

De acordo com o economista 
e especialista em finanças Leandro 
Martins, os brasileiros preferem 
fazer uma viagem mais enxuta e 

que caiba no orçamento, a cortar 
gastos com esse tipo de lazer. “Eles 
procuram reduzir o consumo de 
luz, água e telefone e chegam a 
cortar supérfluos como os serviços 
por assinatura. Tudo para economi-
zar dinheiro e conseguir manter a 
viagem na lista de despesas. Nor-
malmente, os meses mais procu-
rados são junho, julho, dezembro 
e janeiro, pois também abrange o 
período de férias escolares”.

Quando o assunto são os 
destinos nacionais, os mais atra-
entes para os turistas que costu-
mam viajar nesse período são 
as serras Gaúcha e Catarinense 
(63%), seguidas pelas cidades 
serranas do Sudeste (55%), 
como Campos do Jordão (SP), 
Monte Verde (MG) e Petrópolis 
(RJ). O Nordeste brasileiro tam-
bém consegue manter sua rele-
vância para o brasi-
leiro nestes meses 
mais frios e são o 
destino favorito das 
férias de julho para 
40%. Outro local 
bem procurado são 
as chapadas e cida-
des do Centro-Oeste 
(37%), como Caldas 
Novas, Pirenópolis 
e Cidade de Goiás.

Ao considerar-
mos as viagens para o exterior, a 
região que mais atrai o brasileiro 
para as férias do meio do ano é a 
Europa (75%), seguida da Améri-
ca do Norte (40%) e América La-
tina (36%). Se focarmos apenas 
nos países latino-americanos, 
onde o inverno é mais caracterís-
tico que no Brasil, os destinos pre-
diletos são Chile (32%), Argentina 
(30%) e Peru (11%). “Uma das 
razões é porque o dólar está em 
disparada e a nossa moeda está 
mais valorizada nesses países. 
Porém, uma boa alternativa para 
quem quer viajar e gastar menos 
é optar por cidades dentro do 
Brasil”, afirma Leandro.

A pesquisa também mostrou 
que 46% dos que vão dar um 
passeio nesse período costumam 
fazer a viagem a dois. O casal 
Thiago Fernandes e Anna Maria 
Teixeira embarcam no início de 
julho para Bariloche (Argentina). 
Eles vão passar uma semana 
e contam que planejaram a 
viagem em outubro do ano pas-
sado. “Nós decidimos não fazer 

nada em dezembro 
e gastar um pouco 
mais nas férias de 
julho. Fechamos um 
pacote promocional 
em uma agência de 
turismo e ficou em 
torno de R$ 3.950, 
incluso passagem, 
h o s p e d a g e m  e 
transporte. Demos 
uma entrada e par-
celamos o restante 

em 9 vezes. É uma viagem dos 
sonhos, pois sempre quisemos 
conhecer a neve”, diz Anna Maria.

Thiago explica que a ideia 
inicial era ir para a Itália, mas por 
conta do preço do euro, o destino 
teve que ser mudado. “Nós fize-
mos a simulação e estava ficando 
muito caro e ultrapassando nosso 
orçamento. Isso sem falar no 
dinheiro que teríamos que juntar 
para gastar com alimentação, 
compras, transporte e presentes. 
Pelo menos o câmbio da moeda 
Argentina sai bem mais em conta 
porque a gente pretende levar 
no máximo cerca de mil reais 
cada um”.

Quem também pretende viajar 
nessa época de inverno é a assis-
tente de marketing Viviane Maciel 
e sua amiga, a vendedora Talita 
Almeida. “A gente vai curtir o frio 
em Gramado, no Rio Grande do Sul. 
Já estivemos lá há 5 anos e agora 
queremos voltar. É uma cidade muito 
linda e com uma gastronomia deli-
ciosa. Nós gastamos uma média de 
R$ 1.500 por pessoa e vamos ficar 5 
dias. Já temos um roteiro de tudo o 
que queremos fazer. Estamos muito 
ansiosas e doidas para chegar logo 
o dia”, conta Viviane.

sem sufoco

O economista Leandro Martins 
diz que o planejamento é essencial 
para conquistar algum objetivo. “Se 
fazer uma viagem é o seu desejo, 
escolha o destino, quantos dias pre-
tende ficar e pesquise os preços. Ao 
chegar a um valor médio de quanto 
deve custar, veja se encaixa no seu or-
çamento e comece a poupar algum 
dinheiro. Uma solução seria tentar 
adaptar as férias ao bolso e ajustar 
duração, ficar em hotel mais barato 
e economizar na alimentação”.

Ele orienta a ver com pelo me-
nos 6 meses antes. “Comprando 
com antecedência os preços são 
melhores e costuma ter diversas 
promoções. Hoje os sites e agên-
cias de viagens aceitam fazer 
parcelamento em até 12 vezes sem 
juros. O ideal é estar com tudo 
pago antes de viajar para pensar 
em imprevistos e gastos extras, 
como compras, passeios, seguro, 
ingressos”, conclui.

E

serras gaúcha e catarinense são os destinos nacionais mais atraentes para quem costuma viajar nesse período

Quando o assunto
são os destinos

nacionais, os mais
atraentes para os

turistas são as
serras Gaúcha
e Catarinense
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para educar, proteger e 
orientar as famílias 
na defesa dos direitos da 
criança e do adolescente.

I N S C R I Ç Õ E S

19/06 a 17/07
H O R Á R I O S

9h às 11h  /  13h às 16h 

VOCÊ PODE SER UM 
CONSELHEIRO 

TUTELAR

PREFEITURA MUNICIPAL

VIVA 
Rua Aristides Passos, 46, Centro.

(31) 3571-3001

SEJA UM 
CANDIDATO 
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A

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

eujácio Antônio, mauro tramonte, luiz carlos Braga,
raimundo nonato (ex-cruzeiro) e valdez maranhão

FeiJoAdA nA AABB/BH
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mais uma demissão - Desta vez foi o presidente do BNDES, 
Joaquim Levy, que praticamente foi demitido por uma entrevista 
de Jair Bolsonaro (PSL). Na verdade, esse é o estilo do presidente 
que, aos poucos, vai impondo o seu jeito de ser. Pode ser civil ou 
militar que ele não se importa e demite. Levy tinha uma primeira 
missão: abrir a caixa preta do BNDES e revelar quanto o Brasil, 
nos governos Lula e Dilma (PT), gastou para financiar obras na 
Venezuela, Cuba e Angola.

Kalil se organiza - O prefeito de BH já está pensando na sua 
reeleição e, para isso, mudou para o PSD. Kalil se elegeu sem 
prometer realizar nenhuma obra nova, mas manter o que encon-
trou na prefeitura. Na saúde sua ação é positiva. Ele colocou em 
funcionamento 100% o Hospital do Barreiro, contratou médicos 
e melhorou o atendimento do SUS. É claro que ele vai tentar a 
reeleição e com fortes chances de ter êxito em seu objetivo.

eleição em contagem - O ex-deputado e prefeito por duas ve-
zes de Contagem, Ademir Lucas, já se movimenta visando disputar 
mais uma eleição. O nome dele apareceu em segundo lugar na 
última pesquisa feita na cidade. Ele já está montando equipe de 
trabalho e atendendo em seu escritório.

o ministério Público Federal recorreu da decisão que de-

terminou o envio para a Justiça Eleitoral, em Minas Gerais, das 

investigações que apuram se o ex-senador e atual deputado 

federal Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu propinas da construtora 

Odebrecht.

seis municípios mineiros assinaram um acordo firmado 

entre o governo de Minas e a Associação Mineira de Municípios 

(AMM) para o pagamento de dívidas referentes ao ICMS, IPVA 

e ao Fundeb de 2017, 2018 e 2019.

o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), disse que a reforma da Previdência pode ser aprovada 

pela comissão especial que, analisa o tema, até o próximo 

dia 26.

 

A grande festa junina de BH acontece no Mercado Cen-

tral, no dia 28. É o III Arraiá do Mercado, com participação da 

Quadrilha São Mateus e muita música.

leonardo Ferreira, diretor do Banco mercantil; marcelo de souza,
presidente da cdl/BH; e ricardo santiago, presidente do minas tênis clube
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domingo, 23 de junho 

João Eudes - Pará de Minas 
Geraldo Magela Pereira - Assembleia Legislativa 

segunda-feira, 24

Dra. Ivana Pinheiro - Ibirité
Laura Diniz Ferreira
João Felipe Loly - Rádio Itatiaia 
Deputado João Vitor Xavier 
João Anacleto - Santa Luzia 

terça-feira, 25

Denise Pinheiro Franco 
Camila Vaz de Melo Franco 

Quarta-feira, 26

Engenheiro Marcus Vinicius 
Claudia Cardoso Martins - esposa de Amilcar Martins 
Vitor Penido de Barros - prefeito de Nova Lima 
Sra. Eloiza Azeredo - esposa de Eduardo Azeredo 

Quinta-feira, 27

Sebastião de Souza 
Renato Lopes - Rádio Itatiaia 
Élida Maria 

sexta-feira, 28

João Luiz da Silva Dias 
Desembargador Paulo Tinôco
Ex-deputado Pedro Narciso – Montes Claros 

sábado, 29 

Petrina Minelli
Pedro Paulo Brum

temporada 2019 do Palco
giratório chega a minas

Festival está presente em todas as unidades do Sesc na capital

O Sesc abre as portas para 
a 22ª edição do Palco Giratório, 
maior projeto de circulação, inter-
câmbio e difusão das artes cênicas 
do país. Em Belo Horizonte e região 
metropolitana, as atividades se-
guem até 2 de julho com manifes-
tações artísticas pagas e gratuitas 
de teatro, circo e dança em diversas 
possibilidades, como espetáculos 
de palco e rua, oficinas, intercâm-
bio, mediação cultural e rodas de 
conversas envolvendo 28 grupos, 
48 apresentações e cerca de 180h 
de ações formativas. 

O Palco Giratório é uma inicia-
tiva do Departamento Nacional 
do Sesc em uma curadoria com-
partilhada com 34 profissionais da 
instituição, em que 20 trabalhos 
de artes cênicas e/ou intervenção 
urbana são selecionados repre-
sentando todas as regiões do país. 
Somam-se a esses, oito grupos 
locais, sendo eles: Companhia 
Sesc de Dança, Grupo Matraca, 
Teatro Público, Grupo Galpão, Cia. 
Fusion, Diversidança, Casarão das 
Artes e Ana Régis. Acesse toda a 

programação e espetáculos em: 
palcogiratorio.sescmg.com.br/
inicial.

Os desafios trazidos pelo ano 
de 2019 nos convocam a repensar 
estratégias nos modos de atuação 
e fruição do circo, da dança, do 
teatro e de suas interfaces, para 
promover a existência e a sus-
tentabilidade das artes cênicas. 
Tais estratégias estão associadas 
ao fortalecimento de ações em 
rede, pautadas na colaboração e 
no compartilhamento, para que 
possamos, juntos, continuar. Enca-
rar a rede como uma maneira de 
reexistir e de ressignificar modos de 
operar é uma atitude fundamental 
para a manutenção de ações cultu-
rais nos dias de hoje.

Nesse cenário, o Palco Giratório 
se mostra como um importante 
instrumento da cultura nacional. 
“A formação de público por meio 
da circulação dos gêneros mais 
variados, em todos os estados bra-
sileiros, a valorização do artista, a 
reflexão e o diálogo entre produto-
res e espectadores são alguns dos 

pilares que sustentam o apoio a 
um projeto tão fundamental como 
esse”, afirma a gerente de Cultura 
do Sesc em Minas, Janaína Helena 
Cunha Melo. 

Alcance

Em 2019, o alcance ao Palco 
Giratório aumenta. Além de ocupar 
o centro cultural, praças e parques 
da capital, o Festival acontecerá em 
todas as unidades do Sesc em Belo 
Horizonte (Sesc.

Cenário, Sesc Floresta, Sesc 
Carlos Prates, Sesc Venda Nova e 
Sesc Santa Quitéria) e também em 
Contagem e Santa Luzia, na Região 
Metropolitana, “em um movimen-
to de democratização e acesso à 
cultura, presentes na missão do 
Sesc em Minas”, reforça a gerente.

No interior do estado, o Palco 
segue com presença confirmada em 
cinco cidades. As unidades de Janu-
ária, Juiz de Fora, Ouro Preto, Poços 
de Caldas e Uberlândia também 
recebem a iniciativa, bem como ruas 
e espaços parceiros dos municípios.
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https://palcogiratorio.sescmg.com.br/inicial/
https://palcogiratorio.sescmg.com.br/inicial/
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da redação

esPeciAlistA em educAçÃo esPeciAl nA áreA de deFiciênciA mentAl e
PsicoPedAgogiA clínicA e institucionAl PelA uniFil londrinA

contAto: nogueirajoys@gmail.com

luciAnA Brites

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

miomas atingem cerca de
2 milhões de brasileiras

Estima-se ainda que 300 mil delas percam o útero por consequência do problema

A Federação Brasileira 
das Associações de Gi-
necologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) estima que 

80% das mulheres em idade fértil 
tenham mioma. O Ministério da 
Saúde aponta que 2 milhões de 
brasileiras o desenvolvem todo o 
ano, enquanto que aproximada-
mente 300 mil perdem o útero 
por consequência do problema. 
Entre as inférteis, ele atinge de 5% 
a 10% das pacientes, mas só será 
responsável pela infertilidade em 
cerca de 2% dos casos.

Apesar de parecer assustador, 
o ginecologista Sergimar Miranda 
explica que o mioma é bastante 
comum e que se trata de um pro-
blema relativamente simples. “É 
um tumor benigno que 70% das 
mulheres, próximas aos 45 anos, 
terão. Mas, em idade reprodutiva, 
elas já estão aptas a ter. Contudo, 
apenas um em 8 mil é maligno”.

O problema não tem causa 
específica e pode ser assintomático. 
“Hoje, com a facilidade do acesso ao 
ultrassom, descobre-se os miomas 
com mais frequência. Quando ele é 
grande, a mulher pode apresentar 
sintomas, sendo que os principais 
são sangramento e dores no útero”.

Miranda esclarece que o mio-
ma pode estar em vários lugares 
do útero. “Quando ele está do 
lado fora, faz uma compressão na 
barriga ou no intestino. Se ocupa 
a cavidade, pode levar a infertili-
dade, pois está localizado onde 
o embrião vai plantar. Quando se 
localiza no meio, pode interferir 
em uma possível gravidez ou não. 
E quando está dentro, pode levar 
ao sangramento”.

mioma na gravidez

Quando a mulher tem mioma 
e decide engravidar é necessário 
cuidado. “Raramente precisa 
retirá-lo, mas se for grande, a 
gravidez pode ficar incômoda e 
a gestante pode sentir mais dor 
e desconforto”. 

Foi o que aconteceu com a 
auxiliar em gestão financeira 
Ana Cruz. Ela descobriu vários 
pequenos miomas em seu útero 
e, ao engravidar, foi aconselhada 
pelo médico a acompanhá-los 
mais de perto. “Ele disse que, 
se eles crescessem, meu bebê 
poderia ficar sem espaço. Além 
do mais, se de repente um deles 
apresentasse sintoma, como o 
sangramento, eu poderia ter 
problemas com a gestação”. 

Contudo, ela não teve complica-
ções. “Fizemos vários ultrassons 
para acompanhar a evolução da 
gravidez, focando também nos 
miomas. Eles permanecerem 
no lugar e não aumentaram de 
tamanho”, informa.

O ginecologista acrescenta 
que, em alguns casos, os mio-
mas podem ter 0,2 centímetros, 

em outros, 20. “Além disso, há 
mulheres que apresentam mais 
de um, já operei uma paciente 
e retirei 20 miomas de uma 
única vez”.

Miranda conta que, em al-
guns casos, o mioma pode ser 
confundido com gravidez. Essa 
confusão assustou a designer 
gráfica Victória Dantas. Aos 28 

anos, ela começou a sentir alguns 
sintomas diferentes. “Sempre 
uma dorzinha e um peso, uma 
sensação de que, literalmente, 
tinha algo dentro de mim. Além 
disso, minha barriga deu uma 
leve inchada e pensei na possibi-
lidade de estar grávida”.

Ao procurar o médico, ela fez 
um exame de sangue que não 
constou gravidez. “Ele fez o ul-
trassom que mostrou um mioma 
de 8 cm. Pediu cirurgia, pois era 
grande e parecia estar crescendo. 
Não tive nenhum problema, mas 
fiquei com medo de perder o 
útero, pois ainda não tinha tido a 
oportunidade de ser mãe”.

O medo de Victória é o de 
várias mulheres, mas o gineco-
logista aponta que o risco de 
perder o útero é mínimo. “Princi-
palmente se a mulher ainda não 
tiver sido mãe. A cirurgia é muito 
conservadora e ela só é feita se o 
mioma for grande, do contrário 
há apenas o acompanhamento”.

Além disso, a retirada do úte-
ro é uma opção. “Se a mulher já 
for mais velha e tiver muitos mio-
mas ou se ele for muito grande, 
pode ser que se retire. Se não for 
esse o cenário, tudo é feito para 
manter o útero”, finaliza.

especialista afirma que 70% das mulheres
com aproximadamente 45 anos terão miomaEntre as inférteis, ele atinge

de 5% a 10% das pacientes,
mas só será responsável

pela infertilidade em
cerca de 2% dos casos
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Inclusão do autista no
mercado de trabalho
Há muitos mitos em torno 

de pessoas autistas e 
um deles é de que elas 

não podem entrar no mercado 
de trabalho. Pelo contrário, é 
possível. Quem tem TEA pode 
conseguir se firmar num empre-
go de maneira independente. 
É importante ressaltar sobre a 
existência de graus de autismo. 
Aqueles que são mais funcionais 
e com menos prejuízo cognitivos 
irão conseguir se sair melhor.  

Para que um autista possa 
se desenvolver bem, é muito 
importante a detecção precoce. 
Quanto mais cedo o autismo 
for diagnosticado e havendo 
uma intervenção, melhor será 
o prognóstico e processo de 
inclusão social futura. Desde 
cedo, a família deve trabalhar a 
autonomia da criança e ver as 
habilidades e interesse dela e 
focar nisso. 

O quadro autístico é extre-
mamente elástico. Por exemplo, 
a pessoa pode se transformar 
num médico excepcional, mas 
por outro lado pode nunca deixar 
de ser dependente dos seus pais. 

No seriado The Good Doctor, 
estrelado por Freddie Highmore, 
vemos a história do personagem 
Shaun Murphy, um médico resi-
dente com caso de TEA leve. A série 
mostra as suas dificuldades de 
comunicação e para se socializar 
dentro do ambiente de trabalho. 
No entanto, realiza de maneira 
brilhante o seu trabalho. 

Para que o autista se saia bem 
na carreira, depende muito do inte-
resse dele por determinado assunto. 
Podemos ter pessoas com TEA que 
se interessem por música, jogos ou 
informática. Depende de cada caso. 
Porém, quando eles realmente fo-
cam conseguem sair-se muito bem 
no mercado de trabalho. 

Para as empresas é uma van-
tagem ter profissionais autistas, 
pois são focados, honestos (tem 
dificuldade em mentir), perfeccio-
nistas, têm atenção aos detalhes, 
são organizados, aderem com 
facilidade a rotinas e cronogramas. 

Uma característica comum 
do autismo são as restrições 
ao expressar emoções,  ao 
entender linguagem de duplo 
sentido, além de expressões 
faciais e mudanças de tom da 
voz. Mas como eles não tem 
preocupações sociais, eles não 
se preocupam em competir 
com os outros, não se preocu-
pam também em ter sucesso 
daquilo que ele faz. Ele quer 
que dê certo o que se propôs 
a fazer. 

Ele quer terminar o proces-
so sem se preocupar se vai ser 
elogiado, se vai ser promovido, 
se ele vai ser excessivamente 
acarinhado por todos ou bem 
ou mal aceito. O indivíduo com 
autismo não se preocupa com 
esse tipo de coisa, ele só quer 
fazer aquilo que ele gosta. Por-
tanto, as empresas que tiverem 
autistas de grau leve só têm a 
ganhar.
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Martha mexe no som e no 
celular o tempo todo.

Sr. Evandro sempre atravessa 
fora da faixa.

Imagina quando a Martha encontra o Sr.Evandro?

mailto:nogueirajoys@gmail.com
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loraynne Araujo

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

relacionamento abusivo pode afetar desde
saúde física até a vida financeira da vítima

Ele t inha ciúmes de 
tudo, desconfiava até 

mesmo quando eu ia fazer uma 
entrevista de emprego ou desli-
gava o celular para assistir aula”. 
Esse é um breve relato do que 
a publicitária Patrícia Soares, 
27 anos, viveu durante 7 meses 
ao lado de um ex-namorado 
abusivo. 

O tema voltou a ser debatido 
após o programa da Rede Globo, 
Mais Você, veicular uma matéria, 
no Dia dos Namorados, na qual 
um jovem, a convite da produção, 
fez um jantar romântico para a 
namorada. Entretanto, a surpresa 
não saiu como todos esperavam, 
pois a menina não gostou de ser 
exposta nacionalmente e, em 
vários momentos, tratou mal seu 
parceiro. Algumas pessoas que vi-
ram a reportagem afirmaram que 
aquelas cenas demonstram que a 
namorada exercia um controle que 
poderia ser considerado abusivo. 

A psicóloga Denise Salim es-
clarece que relacionamentos abu-
sivos não existem apenas entre 
casais e que é comum encontrar 
relações de parentesco e amiza-
des. “A pessoa abusiva consegue 
ir minando a saúde mental da 
outra e essa forma autoritária se 
manifesta tanto emocionalmente 
quanto fisicamente”. 

Quem está nesse tipo de 
relacionamento apresenta novos 
comportamentos, como uma 
depressão profunda, ansiedade, 
falta de sono ou de apetite, além 
do afastamento do convívio 

social. “Os sinais, às vezes, são 
invisíveis. Os abusos, geralmente, 
começam com um discurso que 
diz que aquilo é para o bem da 
pessoa, mas, na verdade, são 
somente críticas sem qualquer 
motivo e isso pode prejudicar 
desde a saúde física até a vida 
financeira da vítima”. 

Denise reitera que relações 
entre pais e filhos são as mais 
complicadas de se notar os ex-
cessos, pois a pessoa convive com 
aquela situação há anos e não 
consegue ter parâmetro do que 
pode ser saudável ou não. “Para 
sair do círculo vicioso é preciso 
tomar consciência da situação e 
procurar ajuda. Isso vale para o 
abusado ou abusador, pois o se-
gundo também pode ter passado 
por situações abusivas na vida e 
está apenas repetindo o padrão. 
Para acabar com essa condição 
é necessário que todos sejam 
ajudados”. 

meses de tristeza

Patr íc ia relata que o ex-
-namorado a fazia passar por 
diversas situações constran-
gedoras. “Uma vez, entrou no 
meu e-mail de trabalho e ficou 
inventando coisas. Minha coor-
denadora chamava Fabiana e 
ele cismou que um tal Fabiano 
estava interessado em mim. Mas 
a gota d’água foi quando me fez 
brigar com uma amiga, porque 
dizia que ela estava dando em 
cima dele”. 

Todavia, até tomar coragem 
para romper o relacionamento, 
foram 7 meses de tr isteza e 
angústia. “Tudo era horrível e 
passei a chorar quase todos os 
dias, pois sempre era acusada 
de algo que não fazia. Um tempo 
depois do término, até pensei 
em voltar, pois ainda me sentia 
dependente emocionalmente. 
No entanto, os conselhos dos 
meus familiares foram funda-
mentais para conseguir aceitar 
que era melhor buscar outra 
pessoa”.

Apesar de todo esse sofri-
mento, Patrícia conseguiu dar 
a volta por cima e utiliza a sua 
experiência para ajudar mu-
lheres que estão passando por 
situações semelhantes. “Hoje, 
eu atuo no Coletivo JuntaMais 
(https://www.juntamais.com/), 
uma startup que conecta advo-
gados voluntários a mulheres 
em situação de vulnerabilidade 
social. Esses profissionais vão 
dar apoio jurídico de forma vir-
tual e gratuita”, finaliza.

Ela é controladora, in-
segura, precisa se sentir 
poderosa e, para conseguir 
isso, procura quem é frágil 
ou mais fácil de controlar.

Ela é frágil, com autoes-
tima baixa, tímida e sempre 
se sente inferior aos outros. 
Muitas vezes, essa situação 
pode ser reflexo de algo 
construído durante toda a 
sua vida.

Dizem que a ficção imita a realidade, tanto no lado bom quanto no ruim. 
Por isso, muitos relacionamentos abusivos entre casais são retratados no 
cinema e na TV. Conheça alguns:

Perfil de uma pessoa abusiva:

Perfil de uma pessoa abusada:
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nas telinhas:

o outro lado do Paraíso: Na novela, Clara (Bianca Bin) sofre nas mãos do marido, Gael (Sérgio Guizé), 
que tem comportamentos completamente abusivos a ponto de estuprar a esposa na noite de núpcias, 

além das inúmeras vezes nas quais ele a agrediu fisicamente.

game of thrones - Na quinta temporada da série, Sansa Stark (Sophie Turner) se casou com Ramsey 
Bolton (Iwan Rheon), sem saber que estava trocando votos com um dos maiores vilões da série. O 

ex-bastardo abusou de Stark, físicamente e mentalmente, gerando uma das cenas mais polêmicas do 
programa.

mad max: estrada da Fúria - No filme, o líder dos War Boys e lorde da Cidadela, Immortan Joe (Hugh 
Keays-Byrne), controla tudo, inclusive o suprimento de água para a população. Seu “bem” mais pre-

cioso são suas cinco esposas - mulheres saudáveis, o que é pouco comum entre o povo da cidade -, que 
ele mantém presas dentro de um cofre, usando cintos de castidade de metal fechados com cadeados. E 
ele as estuprava para que elas gerassem filhos saudáveis.

Jessica Jones - Na série, o vilão Kilgrave (David Tennant) usa o seu poder para controlar todos que estão 
a sua volta. Ele, inclusive, obriga Jessica (Krysten Ritter) a ficar ao seu lado, em um “relacionamento”, 

violando-a físicamente e mentalmente, sem que ela tivesse a chance de se separar dele.

esquadrão suicida - No filme, o Coringa (Jared Leto), muitas vezes, tortura, bate e vive dizendo que a 
Arlequina (Margot Robbie) não faz nada certo como criminosa.
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leíse costa

Pode não parecer, mas a saúde pública em Minas corre risco de vida. 

Minas passou de todos os limites, chegando à ordem de 34,5 bilhões 

de reais em despesas não pagas, com salários do funcionalismo 

atrasados e parcelamento do 13º. Se faltaram recursos até para 

remédios, imagina para ter uma receita básica de saúde, com postos 

equipados e profissionais bem preparados. Mas é possível mudar 

esse cenário. Com a união do Executivo, Legislativo e Judiciário, 

vamos resgatar Minas. Para isso, o Governo elaborou um plano de 

recuperação financeira  que vai exigir medidas duras, porém inadiáveis. 
MINAS PRA CIMA.
Juntos, a gente consegue.

MINAS ESTA

Arrumar a casa e destravar o Estado para trazer desenvolvimento 
e prosperidade. Você está fazendo a sua parte, chegou a hora 
de o poder público mostrar que está fazendo a dele. Com a ajuda 
de todos, vamos criar um futuro melhor para Minas Gerais. 

Acesse minaspracima.mg.gov.br e saiba mais.

“É como se negros e brancos vivessem em países
 diferentes”, aponta Atlas da violência 2019

Homem, jovem, solteiro, 
negro, com até 7 anos 
de estudo e que esteja 
na rua nos meses mais 

quentes do ano entre 18h e 22h. 
Este é o perfil dos indivíduos com 
mais probabilidade de morte vio-
lenta intencional no Brasil. Segundo 
o Atlas da Violência 2019, realizado 
pelo Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública (FBSP) e o Instituto 
Brasileiro de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), em 2017, ano em 
que os dados foram compilados, 
65.602 pessoas foram assassina-
das no Brasil, número superior aos 
62.517 casos registrados em 2016. 
A proporção de negros entre o total 
de homicídios saltou de 71,5% para 
75,5%. A taxa por 100 mil negros 
(soma de indivíduos pretos e par-
dos) foi de 43,1, ao passo que a taxa 
de não negros (brancos, amarelos 
e indígenas) foi de 16,0. Ou seja, 
proporcionalmente às respectivas 
populações, para cada indivíduo 
não negro que sofreu homicídio em 
2017, aproximadamente, 2,7 negros 
foram mortos.

O levantamento evidencia a 
piora na desigualdade de letalida-
de racial no Brasil. Em 10 anos, de 
2007 a 2017, a taxa de homicídios 
de negros cresceu 33,1%, já a de 
não negros apresentou um peque-
no crescimento de 3,3%. Quando 
a lupa é colocada apenas na 
variação no último ano, a taxa de 
mortes de não negros apresentou 
relativa estabilidade, com redução 
de 0,3%, a de negros cresceu 7,2%. 

Para o pesquisador do FBSP 
Dennis Pacheco, o racismo exercido 
pelas polícias e o sistema Judiciário 

brasileiro fica evidente nesses núme-
ros. “Essa seletividade é um desdo-
bramento do racismo estrutural, cujas 
consequências são também sobre a 
representação histórica de negros nas 
posições menos remuneradas e mais 
precárias de trabalho, habitação, saú-
de e educação. Essa forma de pensar 
não é exclusiva da Segurança Pública 
no Brasil, mas também devido aos 
papéis de negros e não-negros no 
imaginário social”, afirma.

Os cinco estados com maiores 
taxas de homicídios de negros es-
tão localizados na região Nordeste. 
Em 2017, o Rio Grande do Norte 

apresentou a taxa mais alta, com 
87,0 mortos a cada 100 mil habi-
tantes negros, mais do que o dobro 
da taxa nacional (43,1), seguido 
por Ceará (75,6), Pernambuco 
(73,2), Sergipe (68,8) e Alagoas 
(67,9). Minas Gerais tem taxa de 
25,1 por 100 mil habitantes, fican-
do acima de estados como São 
Paulo (12,6), Paraná(19,0), Piauí 
(21,5) e Santa Catarina (22,9).

dois brasis

O caso de Alagoas continua 
chamando a atenção do estudo. 

Na última edição do Atlas, já ha-
via sido apontado que o estado 
apresentava a maior diferença 
na letalidade entre negros e 
não negros. Contudo, o abismo 
racial foi ampliado ainda mais 
em 2017, quando a taxa de ho-
micídios de negros superou em 
18,3 vezes a de não negros. “De 
fato, é estarrecedor notar que 
a terra de Zumbi dos Palmares 
é um dos locais mais perigosos 
do país para indivíduos negros, 
ao mesmo tempo que ostenta 
o título do estado mais seguro 
para indivíduos não negros (em 

termos das chances de letalidade 
violenta intencional), onde a taxa 
de homicídios de não negros é 
igual a 3,7 mortos a cada 100 
mil habitantes desse grupo. Em 
termos de vulnerabil idade à 
violência, é como se negros e 
não negros vivessem em países 
completamente distintos”, diz o 
trecho do documento. 

A flexibilização do uso e por-
te da arma de fogo e o foco 
do policiamento ostensivo e da 
repressão ao varejo das drogas 
em detrimento de investigação e 
inteligência policial são algumas 

das críticas apontadas no sistema 
de Segurança Pública brasileiro. 
Segundo o Atlas, a “taxa de 
inves t igação  é  ba ix í s s ima, 
porque o sistema está sucateado, 
obsoleto e sobrecarregado, 
pela falta de recursos. Muitas 
vezes, os inquéritos são abertos 
apenas quando o perpetrador 
é preso em flagrante”. Para o 
estudo, essa lógica resulta em 
recursos voltados para prender e 
superlotar os presídios com presos 
de baixa qualidade, geralmente 
nos flagrantes das ruas.

como mudar?

Para Pacheco, a mudança 
de um sistema estruturalmente 
quebrado precisa abraçar políticas 
públicas, além da segurança pú-
blica. “É necessário implementar 
políticas públicas orientadas por 
evidências, focalizadas, inclusive 
territorialmente, nas populações 
mais vulneráveis com quem o 
Estado tem falhado, não só na 
Segurança Pública, mas em todas 
políticas setoriais. É preciso tirar do 
papel a cidadania da população 
negra no Brasil.

O Fica Vivo!, programa de 
prevenção social à criminalidade 
com foco na prevenção e na re-
dução de homicídios dolosos de 
adolescentes e jovens em áreas 
que registram maior concentração 
de homicídios, da Secretaria de 
Estado Social de Minas Gerais, é 
citado como exemplo de ação que 
tem dado certo. “Importa estudar 
e avaliar o que deu ou não certo 
e empregar os instrumentos de 
gestão científica orientada por re-
sultados e baseada em evidências”, 
ressalta Pacheco.

em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil foram pessoas negras
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deputados divergem sobre
privatizações de estatais
Os planos do governador Ro-

meu Zema (Novo) relacio-
nados à privatização de em-

presas públicas, como a Cemig e a 
Copasa, e à atração de investidores 
privados para Minas Gerais dividi-
ram a opinião dos deputados na 
primeira reunião do Assembleia 
Fiscaliza. O secretário de Desen-
volvimento Econômico, Manoel 
Vitor de Mendonça, apresentou 
as principais ações da pasta e foi 
questionado pelos parlamentares.

Participaram da reunião repre-
sentantes das Comissões de Assun-
tos Municipais e Regionalização, de 
Desenvolvimento Econômico, de 
Educação, Ciência e Tecnologia e 
de Minas e Energia da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 
O secretário partiu do mesmo pon-
to que os responsáveis por outras 
pastas nas reuniões anteriores: 
o déficit do estado. Nesse sentido, 
ele abordou a reorganização da se-
cretaria e citou algumas medidas 
já adotadas, como a redução de 
61% do número de conselheiros 
das empresas públicas.

Segundo Mendonça, mesmo 
com as adversidades, a pasta já 
teria alcançado a geração de 56 
mil vagas de empregos nos primei-
ros 4 meses do ano. O secretário 
também garantiu que já foram 
assinados protocolos de intenções 
que devem atrair R$ 4,8 bilhões 
para Minas Gerais nos próximos 
meses, com a implantação de in-
dústrias. O Executivo ainda estaria 
trabalhando em um projeto de 
valorização das empresas públicas 
para sua venda com maior valor de 
mercado.

Esse último ponto foi o que 
mais gerou controvérsias. A depu-
tada Beatriz Cerqueira (PT) questio-
nou o impacto da perda recente de 
quatro usinas hidrelétricas, antes 
pertencentes à Cemig, nos resulta-
dos da empresa. O secretário disse 
que não tinha essa informação, 
mas garantiu que a capacidade 
de distribuição de energia pela es-
tatal ainda é menor do que a 
sua geração. Ele admitiu, porém, 
que, quando se compra energia 
no mercado, acaba-se pagando 
valores maiores do que é gasto na 
sua geração.

Também o deputado Ulysses 
Gomes (PT) formulou uma série 
de questionamentos a respeito do 
assunto, ao destacar o bom desem-
penho da Cemig. De acordo com o 
parlamentar, a gestão anterior as-
sumiu a empresa com dívidas e a 
entregou saneada.

O deputado Coronel Sandro 
(PSL), por sua vez, se mostrou 
favorável às privatizações, mas 
perguntou qual será a destinação 
dos recursos. O secretário não 
respondeu à questão. Ele também 
foi indagado, por outros parlamen-
tares, sobre como pretende realizar 
a venda da Cemig, se será de toda a 
empresa ou com a entrega apenas 

de subsidiárias ao setor privado. 
Manoel Mendonça relatou que isso 
ainda será discutido com a ALMG.

valor de mercado 

Ao tratar da valorização das 
empresas, o secretário alegou que 
as diferenças entre os valores con-
tábil e de mercado da Cemig foram 
negativas entre 2015 e 2017. Ou 

seja, a empresa teria perdido valor, 
situação que teria sido alterada em 
2018, na sua opinião, em função da 
eleição do novo governo. Para ele, a 
valorização estaria ligada à confian-
ça no grupo do governador Zema.

O mesmo, segundo Mendonça, 
teria acontecido com outras em-
presas públicas, como a Copasa e 
a Gasmig. Ele observou, contudo, 

que ainda é preciso melhorar os 
serviços das empresas, já que é 
uma questão que influenciaria 
em seus valores de mercado. Ele 
ressaltou, como exemplos, que a 
Copasa oferece serviço de esgoto 
e saneamento básico apenas para 
54% da população e que o gás 
da Gasmig é o segundo mais caro 
do país.

deputados na primeira reunião
do Assembleia Fiscaliza
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Matozinhos assume
Licenciamento ambiental

Matozinhos, na re-
gião metropoli-
tana de Belo Ho-
rizonte (RMBH), 

é o mais novo município a 
formalizar junto à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) o interesse em 
assumir as atribuições para o 
licenciamento e fiscalização 
ambiental. A assinatura foi 
realizada no dia 17 de junho, 
na Cidade Administrativa.

Durante a assinatura, o 
secretário de Meio Ambiente, 
Germano Vieira, destacou 
os benefícios da municipali-
zação do licenciamento. “Ao 
assumirem a gestão de seus 
processos, os municípios ga-
nham, eliminando cada vez 
mais a morosidade nas aná-
lises, além de estimular o 
desenvolvimento sustentável 
na região, garantindo regulari-
zação para empreendimentos 
e cumprimento da legislação 
ambiental”, afirmou.

Participaram da reunião o 
secretário municipal de Meio 
Ambiente de Matozinhos, Júlio 
César de Oliveira, a analista 
ambiental do município Da-
nielle Baere de Oliveira e a 
diretora de Apoio à Gestão 
Municipal da Semad, Cibele 
Magalhães.

licenciamentos

Entre as atividades que serão licenciadas no município 
estão fábricas de adubos, reciclagem, ensacadora de cimento, 
mármore, granito, dentre outras.

De acordo com o prefeito da cidade, Antônio Divino (MDB), 
existem benefícios significativos com a adesão à municipali-
zação. “A celeridade e o aumento das receitas provenientes 
do licenciamento são os principais benefícios, ambos extre-
mamente positivos para o município”, disse.

A diretoria de Apoio à Gestão Municipal da Semad, Cibele 
Magalhães, ressaltou que a adesão ao licenciamento promove 
uma proximidade entre o órgão ambiental municipal e o 
empreendedor, além de reduzir custos com deslocamentos 
para realização de atendimentos.

No total, 82 municípios mineiros já aderiram ao Licencia-
mento Ambiental Municipal junto à secretaria. A expectativa é 
que, até o final deste ano, mais de 100 municípios assumam 
a competência para licenciar, monitorar e fiscalizar empreen-
dimentos de impacto ambiental local.

interessados

Os municípios interessados em assumir a gestão para 
licenciamentos previstos na DN 213/2017, considerados de 
competência originária do município, devem formalizar 
sua adesão por meio de ata, além de informar ao estado 
o atendimento aos critérios mínimos estabelecidos na 
deliberação.

Prefeito Antônio divino durante a assinatura
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o secretário também
garantiu que já
foram assinados
protocolos de
intenções que devem
atrair r$ 4,8 bilhões
para minas gerais

na escola Batista de esportes, prática 
esportiva é grande aliada da educação

Esporte não é apenas fazer 
uma atividade física. A prática 
pode ser também um instrumento 
de educação integral. Trazendo 
benefícios que vão muito além 
da saúde do corpo, o esporte traz 
resultados cognitivos e socioemo-
cionais aos atletas. É o que explica 
Daniel Simões, coordenador da 
Escola Batista de Esportes – uni-
dade integrante da Rede Batista 
de Educação, uma referência no 
esporte escolar com 42 anos de 
trajetória e que conquistou mais 
de 25 títulos apenas no último ano. 

Favorece a aprendizagem
Conforme Daniel, a prática 

esportiva melhora a capacidade de 
se concentrar e possibilita a forma-
ção de novas conexões nervosas, o 
que, consequentemente, favorece 
a aprendizagem. Por isso, o esporte 
pode ser um grande aliado para a 
vida escolar. A melhora do desem-
penho acadêmico, contudo, irá 
depender também do investimento 
pessoal nos estudos juntamente 
ao esporte. “Não é aconselhável 
dedicar-se mais ao esporte do que 
aos estudos e vice-versa. É necessá-
rio que haja equilíbrio para que o 
estudante não se sinta frustrado por 
não estar conseguindo cumprir as 
atividades e, assim, acabar compro-
metendo os resultados de ambas”.

traz crescimento pessoal
A organização do tempo e das 

tarefas gera ainda outros benefícios, 
como crescimento pessoal. “Como o 
atleta terá de fazer muitas escolhas 
e analisar as suas circunstâncias e 
a demanda esportiva, terá de agir 
com responsabilidade. E, por ter 
de tomar várias decisões, esse pro-
cesso contribuirá para a formação 
de pessoas criativas, autônomas e 
proativas”, acrescenta Daniel. 

exercita a cidadania
E não é somente isso. Segun-

do o coordenador, o esporte é 
uma ótima oportunidade para o 
exercício da cidadania. “Nas aulas 
de Educação Física (atividade 
curricular) e da Escola Batista de 
Esportes (atividade extracurri-
cular), o ensino sobre os valores 
éticos e a cidadania é reforçado, 
seja na cobrança de uma falta, na 
maneira de realizar uma jogada, 
na conduta com os outros jogado-
res ou no respeito às deliberações 
da arbitragem aliados à habilidade 
de saber jogar. Em tudo isso, é 
ensinado pela escola que o bom 
caráter tem de prevalecer. Usamos 
o esporte como maneira de eviden-
ciar quais as melhores atitudes em 
cada situação, considerando seus 
direitos e deveres como atleta”, 
ressalta. 

Aprimora o relacionamento 
interpessoal

A prática esportiva contribui 
também para o aprimoramento 
das relações interpessoais. “A for-
mação de equipes e o tempo que 
passam treinando e competindo 
juntos ajuda a criar vínculos de 
amizade e exige respeito em re-
lação aos colegas e adversários”, 
pontua Daniel.

desenvolve habilidades socioe-
mocionais

O esporte ajuda ainda no 
desenvolvimento socioemocional. 
“Para participar de atividades 
coletivas, sendo elas competi-
tivas ou não, é necessário, por 
exemplo, desenvolver habilidades 
socioemocionais como a empatia, 
a solidariedade e o respeito às 
diferenças. Outra questão muito 
importante é que o atleta terá de 
lidar com a resolução de conflitos 
e o saber ganhar e o saber perder. 
Terá também de analisar os mo-
tivos do fracasso ou da vitória e 
criar estratégias para prosseguir, 
entre outras coisas”, continua o 
coordenador. Além disso, pode-se 
dizer que o esporte atrai uma 
vida saudável, pois o atleta pre-
cisa cultivar hábitos saudáveis e 
afastar-se de substâncias ilícitas 
como as drogas.

escola Batista de esportes
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https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/primeiro-quadrimestre-jan-abril/?aba=js_programacao
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/primeiro-quadrimestre-jan-abril/?aba=js_programacao
https://www.almg.gov.br/acompanhe/eventos/hotsites/2019/assembleia-fiscaliza/primeiro-quadrimestre-jan-abril/?aba=js_programacao
http://www.meioambiente.mg.gov.br/
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O secretário de Estado de 
Transportes e Obras Públi-
cas (Setop), Marco Aurélio 

Barcelos, esteve em Juiz de Fora 
e visitou o Hospital Regional, cuja 
obra está paralisada desde 2016. 
A obra é do estado e, na época 
do projeto, o governo solicitou 
que a Prefeitura de Juiz de Fora se 
encarregasse da licitação e vistoria.

Para o prefeito Antônio Almas 
(PSDB), é preciso entendimento 
com o estado sobre os vários pon-
tos importantes para Juiz de Fora 
e região, como o Hospital Regio-
nal.  “A prefeitura está disponível 
para contribuir na discussão, com 

alternativas para o modelo que 
tinha sido pensado anteriormente, 
uma vez que até a gestão desse 
espaço não seria exclusiva de Juiz 
de Fora, pois envolve mais de 90 
municípios”.

Marco Aurélio destaca que os 
hospitais regionais são priorida-
de do governador. “Temos duas 
secretarias envolvidas na solução 
da questão, que é a Setop e a de 
Saúde. Lançamos em maio um 
chamamento público para colher 
propostas da iniciativa privada, das 
lideranças locais, das universidades 
que tenham interesse em viabilizar 
hospitais, não só o de Juiz de Fora, 

como Sete Lagoas, Divinópolis e 
Governador Valadares”. Segundo o 
secretário, já são 25 interessados. 
“Esperamos que, até o final do 
ano, tenhamos uma solução que 
envolva parcerias com a iniciativa 
privada”.

Na visita, o secretário de Obras, 
Amaury Couri, entregou outras 
reivindicações ao secretário de 
Estado, entre elas: viabilizar o 
acesso à M. Dias Branco; e inter-
venções para melhoria do trânsito 
no bairro Barreira do Triunfo, onde 
o tráfego de caminhões aumentou 
muito após a ligação com a rodovia 
estadual.

Estado deseja fazer parceria com
Hospital Regional de Juiz de Fora

Para o prefeito, é preciso entendimento com o estado
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Sinfônica dos Fuzileiros Navais
se apresenta em Belo Horizonte

A Banda Sinfônica do Corpo de 
Fuzileiros Navais vai levar, no dia 26 
de junho, música e cultura para a 
Sala Minas Gerais em comemora-
ção ao 154º aniversário da Batalha 
Naval do Riachuelo – Data Magna 
da MB. Essa importante batalha é 
considerada decisiva, uma vez que 
as forças navais brasileiras conse-
guiram, lideradas pelo Almirante 
Barroso, vencer o Paraguai tor-
nando-se um marco decisório na 
Guerra da Tríplice Aliança, sendo 
considerada na história do Brasil, 
como um dos maiores triunfos no 
que se refere à história das Forças 
Armadas Brasileiras.

Neste ano, pela primeira vez 
em BH, estão sendo planejados 
pela Capitania Fluvial de Minas 
Gerais diversos eventos alusivos à 
data, dentre eles a apresentação 
da Banda Sinfônica do Corpo de 
Fuzileiros Navais. A banda já se 
apresentou em diversos países e 
é um conjunto formado por ins-
trumentos de sopro e percussão, 
executados por suboficiais e sar-
gentos músicos fuzileiros navais, 
de ambos os sexos, tendo à frente 
oficiais regentes.

A Sinfônica é originada da 
antiga Brigada Real da Marinha, 
que acompanhou a família real 
portuguesa em sua chegada ao 
Brasil, em 1808. Desde então vem 
galgando total prestígio nacional e 
internacional, com apresentações 
especiais e memoráveis, como 
por exemplo: apresentação para 
a rainha da Inglaterra Elizabeth II, 
no Palácio de Buckingham.

O espetáculo promete agradar 
ao público de todas as idades, 
com um repertório que contempla 

canções que vão do erudito ao 
popular, contando com partici-
pação especial das gaitas de fole 
da Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais.

serviço:

dia: 26 de junho (quarta-feira)
local: Sala Minas Gerais
Rua Tenente Brito Melo,
1090 - Barro Preto
entrada: Grátis

sinfônica é originada da antiga Brigada real da marinha
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Projetada para receber todo 
tipo e formato de eventos, do 
simples ao sofisticado, do menor 
ao mega, a Arena Expominas é 
referência de um espaço inteli-
gente, seguro e confortável para 
a realização de shows, eventos 
corporativos, culturais e sociais, 
nacionais e internacionais. 

Com uma arquitetura mo-
derna, assinada pelo arquiteto 
mineiro Gustavo Pena, a Arena 
Expominas é um espaço multiu-
so de padrão internacional. Sua 
estrutura sofisticada, funcional 
e de qualidade oferece clima-
tização em todo o ambiente; 
tratamento e isolamento acústi-
co; palco fixo com 21 metros de 
boca e 11 metros de profundida-

de; rider de som e de luz, dois 
camarins; apoio de cozinha; 20 
banheiros, sendo 10 femininos 
e 10 masculinos, com um aces-
sível em cada gênero; galeria 
subterrânea de serviços e cana-
letas com instalações elétricas, 
hidrossanitárias e cabeamento 
estruturado, facilitando a mon-
tagem e todo o serviço de apoio 
logístico. 

A Arena Expominas possui 
todas as licenças de funciona-
mento e de segurança que a 
legislação brasileira exige para 
a liberação de eventos e oferece 
ainda um amplo estacionamen-
to para 2.200 veículos, com 
vagas especiais e rebaixamento 
de guias e calçadas. Além disso, é 

o único espaço da América Latina 
com um finger exclusivo ligando 
o espaço ao metrô de BH.

de braços abertos 

Planejado dentro dos padrões 
internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis 
e multifuncionais do mercado, 
o Centro de Eventos Expominas 
possui uma infraestrutura inteli-
gente para realizar com sucesso 
shows, eventos corporativos, 
culturais e sociais, nacionais e 
internacionais. São 72 mil metros 
quadrados de área construída dos 
quais 30 mil m2 destinados à 
área de eventos, com capacidade 
para até 45 mil pessoas.

Arena expominas oferece conforto,
segurança e tecnologia para eventos

O Expominas BH está localizado na região do Hipercentro de Belo Horizonte,
entre dois grandes corredores de acesso à capital, a 25 minutos do
Aeroporto da Pampulha e a 50 minutos do Aeroporto de Confins. 

Informações: www.expominasbh.com.br
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o seu consórcio multibrasileiro

da redação

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Xô preguiça! Frequência auxilia
nos resultados da atividade física

N a hora de ir à acade-
mia, você é a pessoa que 
cumpre dias e horários 
sem pestanejar ou a que 

inventa desculpas e, no fim, acaba 
não indo? Pois saiba que a frequên-
cia nos treinos é importante para os 
resultados da atividade física.

O professor de educação física, 
Ronaldo Ângelo, explica que a as-
siduidade necessária depende da 
demanda e objetivo de cada um. 
“Estudos mais recentes apontam 
que, dependendo do que a pessoa 
busca, não há diferença entre treinar 
três ou cinco vezes na semana quan-
do o volume total do treinamento é 
equiparado”.

Ele comenta como isso é medido. 
“Quando alguém deseja ganhar mas-
sa muscular, que é o mais comum, 
por exemplo, isso ocorre por meio 
do número de série multiplicado a 
quantidade de repetições de determi-
nado exercício e ao peso que a pessoa 
desloca na musculação. Quando os 
valores são equivalentes, o ganho 
de massa muscular desse indivíduo 
é semelhante”.

O especialista acrescenta que 
existe uma recomendação do Colé-
gio Americano de Medicina Esportiva 
que orienta que jovens adultos reali-
zem atividade física por pelo menos 
150 minutos semanais. “Esse tempo 
pode ser dividido em exercícios de 
20 a 60 minutos de intensidade 
rigorosa, em três dias da semana e 
não visa apenas o alto rendimento, 
mas saúde e qualidade de vida”.

Ele ressalta que se, às vezes, por 
alguma limitação, a pessoa não con-
seguir manter esse tempo, não deve 
deixar de fazer. “Exercícios durante 
10 minutos promovem benefícios à 
saúde também. O que vai acontecer 
é que os resultados vão demorar 
mais para serem alcançados. Con-
tudo, a pessoa não deve desanimar 
se não conseguir ir um dia ou fizer 
a série toda. Vale a pena retomar a 
atividade sempre”.

Com base em sua experiência, 
Ângelo observa que qualquer tem-
po de exercício é melhor do que 
nenhum. “Se a pessoa tem cinco 
minutos, pratique. Inclusive, para 
começar, é indicado pegar leve e, 
com o tempo, ir progredindo. O ideal 
é que se busque um profissional de 
educação para orientar, mas se isso 
for um dificultador, faça exercícios 
leves, como a caminhada, que já faz 
bem para a saúde”.

como manter o pique?

A administradora Karol Coutinho 
não era disciplinada nos treinos. 
“Faltava mais do que ia. Já cheguei 
a fazer um plano semestral e não 
usar nem metade porque o cansaço 
do trabalho me desanimava”. No 
entanto, isso mudou quando uma 
academia foi inaugurada ao lado de 
sua casa. “Como fiquei com medo de 
acabar desanimando novamente, 

convidei uma amiga para ir junto e 
ela topou na hora. O treino ganhou 
novo tom, porque a gente fica pape-
ando e nem vê a hora passar”.

A amiga de Karol, Isabela 
Apoloni, nunca tinha pensado em 
começar a malhar. “Sabe quando 
você fica deixando pra depois? Mas 
aí a Karol me chamou, eu topei e 
estou amando, pois a academia 
me anima. Inclusive a convenci e, 
agora, a gente vai de manhã para 
a energia durar o dia todo”.

O professor de educação física 
elucida que a motivação é um 
dos aspectos mais importantes 
na prática da atividade. “Uns a 
buscam internamente, outros, 
externamente. Mas uma dica é a 
pessoa explorar as opções que a 
academia oferece até encontrar 
uma que a agrade”.

Ele acrescenta que, indepen-
dente do objetivo, é preciso afini-
dade com a modalidade escolhida. 
“O treino passa a ser prazeroso. 
Gostando da prática, a pessoa tem 
maior adesão e menos vontade de 
parar”, conclui.

dados coletados nos últimos 
15 anos apontam que 47% 
das pessoas em idade adulta, 

ou seja, uma a cada duas, não praticam ativi-
dades físicas o suficiente. entre as mulheres, 
a ociosidade é maior que a média, 53,3%, en-
quanto que a prevalência de inatividade entre 
os homens é de 40.4%.
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Minas leva um ouro e duas pratas no
Campeonato Brasileiro de Trampolim

1º - Julia Rocha (Prefeitura Municipal de Contagem) 
2º - Alice Albuquerque (minas tênis clube) 
3º - Giovanna Ferreira (Prefeitura Municipal de Contagem)

O último dia 16 marcou o 
encerramento do Campeonato 
Brasileiro Caixa de Ginástica de 
Trampolim por Idade, disputado 
em Ouro Preto (MG). E o Minas 
marcou presença no pódio em 
duas oportunidades.

Na categoria Adulto Feminino, 
Alice Hellen Gomes e Daienne Car-
doso Lima levaram ouro e prata, 
respectivamente. Já no Infantoju-
venil Feminino, Alice Albuquerque 
terminou em segundo lugar.

Além dos atletas inscritos, a 
delegação minastenista contou 
com os técnicos Alexandro Rungue 
e Silton Santos, e a fisioterapeuta 
Mariana Weschenfelder.

Participaram do campeonato 
nacional as equipes do Minas 

Tênis Clube, Club Athlético Pau-
listano (SP), Colégio Academia, 
CWB (RJ), Flip (ES), Instituto Tram-
polim (MG), Prefeitura Municipal 
de Contagem (MG), Prefeitura 

Municipal de Itabira (MG), Prefei-
tura Municipal de Pinheiral (RJ), 
Prefeitura Municipal de Piraí (RJ), 
Prefeitura Municipal de Volta Re-
donda (RJ) e Univates (RS).

infantojuvenil Feminino

Adulto Feminino

1º - Alice Hellen Gomes (minas tênis clube) 
2º - Daienne Cardoso Lima (minas tênis clube) 
3º - Laura Resende (Prefeitura Municipal de Contagem)

M
TC


