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inAdimPlÊnciA cresce entre idosos

Segundo dados da CNDL e do SPC Brasil, 
62,6 milhões de pessoas estão com 
as contas atrasadas. Isso representa 

quase 41% da população adulta e o volume 
de inadimplentes cresceu 1,7% em junho. Os 
idosos entre 65 e 84 anos foram os que mais 
deixaram de quitar suas obrigações, cuja alta 
foi de 7,5%. “O ano de 2019 vem frustrando as 
expectativas de que haveria uma consolidação 
no processo de retomada econômica com re-
flexo positivo no dia a dia dos consumidores. 
Embora os juros estejam menores e a inflação 
dentro da meta, o desemprego ainda é eleva-
do e acaba reduzindo tanto a capacidade de 
pagamento das famílias, quanto o apetite de 
compras”, avalia José Cesar da Costa, presi-
dente da CNDL.
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Apesar de parecer distante para o eleitor, as eleições 
municipais começam a agitar os meandros da política 
estadual. Para se ter uma ideia, políticos de cidades, 
como Lagoa Santa, Montes Claros, Ipatinga, Brumadinho, 
Mariana, Nova Lima e Coronel Fabriciano já se articulam 
pensando no pleito do ano que vem. Um desses repre-
sentantes é Chico Simões (foto), que pretende retornar à 
Prefeitura de Fabriciano.

Eleição municipal já é realidade
em diversas cidades mineiras
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Mineiro mostra a
força do jiu-jitsu nos
EUA esPorte – PáginA 12

Falta de conhecimento do ecA
dificulta sua implementação

Um levantamento feito pela 
DNA Outplacement revelou que 
75% dos brasileiros mentem em 
seus currículos. As principais dis-
torções encontradas são o valor 
do salário atual ou recebido no 
último emprego (48%) e a fluên-
cia no inglês (41%). O tempo de 
inatividade, assim como o grau de 
escolaridade e cursos realizados 
são outros tópicos deturpados 
por 12% e 10% dos profissionais, 
respectivamente.

Intoxicação medicamentosa
é bastante comum no Brasil

De acordo com dados do Sinitox, em 2016, último ano atualiza-
do, os medicamentos foram os principais agentes de intoxicação, 
com 27.261 casos e 52 mortes. A primeira circunstância para esse 
tipo de ocorrência foi acidente individual (32,69%), seguida de 
tentativa de suicídio (32,6%) e uso terapêutico (21,48%).

Preços em padarias
oscilam em até 216%

Segundo pesquisa realizada pelo site Merca-
do Mineiro, os preços de pães, leites, derivados 
e frios, em 27 estabelecimentos de Belo Hori-
zonte, podem variar em até 216%. Um exemplo 
disso é o quilo do pão doce que pode custar de 
R$ 8,99 a R$ 28,48.
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Prefeito de Contagem apresenta documentos para
provar lisura na sua administração PolíticA – PáginA 3
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E D I T O R I A L

loraynne Araujo

mesmo após 29 anos, implementação 
das leis do ecA ainda é um desafio

Neste mês, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA) completou 29 anos. 

Mesmo após todo esse período, o 
Estado brasileiro ainda não conse-
guiu garantir para essa parcela da 
população todos os direitos des-
critos nesta parte da Constituição 
Federal. Para comentar mais sobre 
esse assunto, o edição do Brasil 
conversou com Raphael Maia 
(foto), professor de direito consti-
tucional, administrativo e direitos 
humanos.

A ausência de
conhecimento

em relação
ao ECA é

uma lacuna
bastante

significativa

o que é o ecA?
ECA é o conjunto de normas do 

ordenamento jurídico brasileiro que 
tem como objetivo a proteção integral 
da criança e do adolescente, aplicando 
medidas e expedindo encaminhamentos 
para o juiz. É o marco legal e regulatório 
dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes. Desde 1990, as crianças e 
os adolescentes são reconhecidos como 
sujeitos de direitos e o estatuto estabele-
ce que a família, o Estado e a sociedade 
são responsáveis pela sua proteção, já 
que são pessoas que estão vivendo um 
período de intenso desenvolvimento 
físico, psicológico, moral e social. 

como é a aplicação des-
sas leis? 

Esse é um grande desafio, porque 
não se cumpre ou se respeita aquilo que 
não se conhece. A ausência de conheci-
mento em relação ao ECA é uma lacuna 
bastante significativa. A sociedade brasi-
leira não é a mesma dos anos 90, mas 
o ECA continua sendo uma lei exemplar 
muito avançada, sendo assim, a lacuna 
está na sua aplicação. 

Quais são as futuras 
consequências da viola-
ção desses direitos?

A violação desses direitos acarreta-
rão em riscos inerentes aos problemas 
relacionados ao alcoolismo e conflitos 
entre casais, que tornam crianças teste-
munhas de agressões e de toda forma 
de violência. Temos ainda os perigos 
relacionados ao lugar de moradia que 
incluem a precariedade da oferta de ins-
tituições e serviços públicos, a falta de 
disponibilidade dos espaços destinados 
ao lazer, as relações de vizinhança e a 
proximidade da localização dos pontos 
de venda controlados pelo tráfico de 
drogas, contribuindo para o agrava-
mento desse cenário na vida adulta. 
Entre eles, vale destacar os riscos do 
trabalho infantil e o da exploração da 
prostituição de crianças, envolvimento 
com drogas, gravidez precoce e prática 
do roubo. Além de obter uma vulnera-
bilidade psicofisiológica.

recentemente, o presi-
dente Bolsonaro (Psl) 
deu uma declaração na 
qual apoia o trabalho 
infantil. como a 
constituição se 
posiciona sobre 
a questão?

Combater o trabalho 
infantil é meta prioritária 
do Estado brasileiro, compromisso 
assumido não apenas perante o 
conjunto de seus cidadãos, mas 
também perante a comunidade 
internacional. Esse compromisso 
se estabeleceu desde 1988, com a 
Constituição Federal, que proibiu o 
trabalho de crianças e adolescentes 
e garantiu a eles proteção integral, 
absoluta e prioritária (artigos 7º, XXXIII 
e 227 do Texto Constitucional). No mes-

mo sentido, a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e 
do Adolescente e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Ainda no plano inter-
nacional e no âmbito laboral, surgem 
as Convenções 138 e 182 da OIT, que 
proíbem o trabalho infantil e alertam 
para seus diversos malefícios, tendo sido 
tais instrumentos ratificados pelo Brasil, 
compondo, assim, seu ordenamento 
jurídico interno.

como o ecA visa recupe-
rar os direitos perdidos? 

De fato, em tempos atuais, não 
há outro caminho senão por meio de 
diálogo e criação de novas políticas 
públicas, econômicas, sociais e culturais 
voltadas às famílias das crianças e dos 

adolescentes vitimizados, favorecendo 
uma formação integral, ou seja, priori-
zando a questão social e profissional dos 
que estão acolhidos para que possam 
vislumbrar perspectivas de vida digna 
na persecução da cidadania plena, que 
emerge como um sonho a ser persegui-
do do aqui e agora das instituições de 
acolhimento.

o que tem sido feito para 
mudar essa realidade? 

Existem hoje no Congresso Nacional 
vários projetos de leis para alterar o 
texto atual do ECA, trazendo mudan-
ças pontuais no seu texto com o fito 
de tentar acompanhar a evolução da 
sociedade, principalmente no que diz 
respeito à proteção nas redes sociais.

direitos que são
violados no Brasil

“garantia de saúde já no
ventre da mãe (art. 8°)”

“garantia de ser educado (a) 
sem apanhar (ver Art. 18 a + 

Art. 70 a inciso v)”

“garantia de ficar só
2 anos aguardando

adoção (ver Art. 29 § 2°)”

 “Proibição de trabalhar
antes dos 14 anos

(ver. Art. 60)”

“direito de ter a
imagem preservada
(ver Art. 147 § 3°)”
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A arrogância da vale
A opinião pública começa a emitir sinais de inquietação frente à ausência de 

decisão da justiça em punir, de maneira mais eficaz, os responsáveis pelo desas-
tre ambiental de Brumadinho. É óbvio que esse é um assunto exaustivamente 
noticiado, a ponto de provocar cansaço nas pessoas. Mas isso tem como pano 
de fundo exatamente a intenção da Vale, empresa responsável pelo episódio, de 
minimizar o impacto perante as vítimas e também as pessoas em geral. 

É a vontade de deixar o tempo passar para facilitar a defesa dos possíveis 
culpados, se bem que, nessas circunstâncias, por certo não será fácil encontrar 
uma saída honrosa, posto que estamos diante de uma tragédia que, de acordo 
com muitos especialistas, poderia ter sido evitada se a mineradora, dona da Mina 
do Córrego do Feijão, tivesse agido corretamente e sem peculiar usura. Afinal, a 
sua responsabilidade está em garantir mais rendimentos a seus ávidos acionistas, 
especialmente, aos financistas internacionais, cujo apetite por lucros é conhecido.  

Neste ínterim, as esperanças de uma penalidade aos responsáveis pelo 
certame vão se diluindo com o passar dos meses. Em Brasília, a CPI do Congres-
so já se encerrou e apenas apurou as mesmas denúncias contidas nos autos, 
sendo que, em alguns casos, copiaram informações indicadas pela CPI feita no 
Legislativo mineiro. Os acordos feito, até agora, pela Vale visam apenas fazer 
reparos financeiros por causa dos danos causados as pessoas, empresários e 
produtores rurais da região. 

Para não deixar o tema ficar perdido, a CPI da Assembleia, semana passada, 
promoveu a sua 13ª reunião para ouvir funcionários das empresas terceirizadas 
da Vale. Embora as explicações dessas pessoas não tenham tanta importância do 
ponto de vista jurídico já que, na realidade, o passivo penal recairá nos ombros 
dos dirigentes, esse momento foi importante. 

Tido como uma das mais influentes empresas do Brasil, a Vale, ao longo de 
décadas, deixou Minas Gerais em segundo plano. Por certo, partiram do prin-
cípio no qual apenas a extração de minério em nosso território era o suficiente 
para gerar empregos, enquanto que as decisões maiores emanavam sempre 
da magna direção, em seus confortáveis gabinetes no Rio de Janeiro, em um 
prédio de luxo à beira mar. 

Agora eles que paguem o preço de tamanha arrogância, afinal foram longos 
anos em que sequer a comunicação se dignava olhar com respeito o trabalho dos 
veículos de nosso estado, optando sempre pela mídia nacional e internacional. 
Uma completa megalomania, digna de quem perde a razão e se distancia da 
realidade dos fatos. Para ser mais preciso: a mineradora não se importou com o 
trabalho e se esqueceu de cuidar mais de perto das vidas humanas.

Os dirigentes, como pedido de desculpas, oferecem um salário mínimo 
aos moradores de Brumadinho, procurando anestesiar a consciência daquela 
gente que, para sempre, estará marcada pela tragédia. Na verdade, o nome 
do município fica incluído em uma calamidade que nunca será esquecida 
pelos brasileiros. Outrossim, conclamamos uma reação até que a justiça 
plena seja feita.

o duelo e a política
Como nos filmes de faroeste, quem 

pisca primeiro na política leva 
bala. É o momento da decisão. 
Como em Minas, na política 

nacional, o governante não quer se aliar 
a políticos antigos e seus métodos consi-
derados exauridos. Só que ainda nada foi 
inventado para colocar no lugar do velho 
e cansado governo de coalizão que, na 
verdade, é a prática de dividir o poder 
para governar.Sai um grupo e entra outro. 

Nas divisões antigas eram formadas 
capitanias políticas para faturar e finan-
ciar políticos. Um círculo vicioso em que 
o deputado é levado a se eleger para 
roubar, depois roubar para se reeleger e 
se reeleger para roubar até o ponto da 
confusão. O deputado acaba acordando 
do vício sem saber se está roubando para 
se reeleger ou se reelegendo para roubar. 
O duto foi cortado. Agora é resistência e 
reação. Mudança pressupõe dor. Sempre. 
Esta é a fase e a falta de horizonte impera. 
Contam que o ser humano é adaptado 
a projetos e estradas. Quando um preso 
ainda não está condenado e não sabe 
exatamente quanto tempo ficará nas 
grades é o pior momento. Ele precisa 
de planos para cumprir a pena e sair. Os 
políticos estão sem planos. Me contam 
que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) dá 
uma dica entendida nas entrelinhas por 

políticos, libera uma emenda aqui, uma 
nomeação acolá e o ânimo toma conta 
para, em seguida, entrar areia. Ninguém 
sabe como lidar. Na verdade, o caminho 
para o Palácio não está aberto e, segundo 
a poesia, esse caminho só existe quando 
você passa”. Poucos passaram. Há sim po-
lítica, mas ocasional e nada por atacado.

O momento é de entressafra de líde-
res. A política ficou viciada em dinheiro. 
No Congresso, nas assembleias e Câmaras 
vira líder quem tem capacidade de arreca-
dação ou dinheiro para financiar campa-

nhas. E não é compra de votos de eleitor, 
mas de apoio mesmo de colegas eleitos. 
São lideranças compradas que viciaram 
o mundo político que não se renovou há 
anos. As consequências aparecem como 
esse apagão de líderes naturais, com força 
e experiência na representação de setores 
da sociedade.

A fonte secou. Está difícil, mas não 
impossível, garimpar dinheiro para os 
partidos e frentes políticas. Fica agora 
aberta a estrada para a formação de novos 
líderes, mas eles só estarão no exercício da 
atividade nas próximas eleições. Enquanto 
isso teremos que viver mesmo esta fase na 
qual o presidente Bolsonaro cortou o canal 
que irriga dinheiro para políticos ladrões 
liderarem. E sem líderes naturais para se 
enfrentarem nas trincheiras do debate 
aberto, a situação é a incerteza.

O Congresso que tanto pedia a inde-
pendência chegou lá e não sabe o que 
fazer. O Centrão tenta ocupar o espaço 
com seus métodos antigos, mas é barra-
do pela opinião pública. Líderes inábeis 
assumiram posições importantes e as bar-
beiragens estão explícitas. Os deputados 
estão como cachorros que latem quando 
o carro passa.  Dessa desarrumação pode 
aparecer a nova política que assusta os 
que se reelegem sem saber o porquê. Essa 
é a expectativa. Tomara!

A política
ficou

viciada
em

dinheiro
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eujácio silva

começa a corrida pela sucessão
em diversos municípios mineiros

Como previsto, as pedras do tabu-
leiro sobre a sucessão dos municípios 
começam a mudar de posição. Talvez 
por conta da necessidade de arruma-
ção partidária.

Em Lagoa Santa, por exemplo, o 
abastado empresário e produtor rural 
Genesco Aparecido Filho, ex-prefeito 
por vários mandatos, está firme na 
intenção de disputar o pleito com o 
atual chefe do Executivo municipal, 
Rogério Avelar (PPS). Aliás, os amigos 
de Filho argumentam que ele nunca 
perdeu uma eleição local.

Já em Nova Lima, a situação é 
atípica. O atual prefeito Vitor Penido 
(DEM) é um político reconhecido por 
seu prestígio: ex-deputado federal, 
estadual e ex-secretário de Estado, Pe-
nido mantinha a prefeitura em ordem, 
mas, com os problemas relacionadas à 
desativação da mineração, o prefeito 
entrou numa espécie de areia mo-
vediça. E como exerce seu segundo 
mandato, ele não pode participar 
formalmente do embate político. Aliás, 
não se sabe se, à esta altura, Penido 
seria capaz de influenciar na eleição de 
alguém de seu grupo político.

Em evidência devido ao desaba-
mento da barragem da Vale, o tema 
político em Brumadinho está proibido. 
O prefeito Avimar Barcellos, o Nenen 
da Asa (PV), não sabe qual será o seu 

próprio destino. Segundo pessoas 
próximas, o chefe do Executivo está 
completamente incrédulo em relação 
a vida pública. 

Na histórica Mariana, segundo 
fontes, o ex-prefeito Celso Cota já 
não estaria tão reticente em debater 
o assunto eleição. Ou seja, ele pode 

aceitar a possibilidade de enfrentar 
o atual grupo dominante do mu-
nicípio. Cota foi prefeito por duas 
vezes e, ainda, mantém uma notória 
popularidade na cidade.

Em Coronel Fabriciano, os basti-
dores da política estão superaqueci-
dos. A oposição ao prefeito Marcos 
Vinícius (PSDB) tem sido tenaz. Os 
petistas não deixam de criticá-lo por 
um único dia sequer. Por lá, a marca 
da oposição tem nome: Marcos da 
Luz. No entanto, é bem provável que 
o ex-prefeito Chico Simões, também 
petista, seja o escolhido para enfren-
tar o pleito.    

Relativamente à Ipatinga, de 
acordo com os comentários entres 
os membros do MDB estadual, 
quem pode aceitar voltar à cena 
política é o ex-prefeito Sebastião 
Quintão.

Em Brasília, na última sessão 
plenária da Câmara, o deputado 
Marcelo de Freitas (PSL), cuja base 
eleitoral é Montes Claros, disse a 
amigos que não pretende deixar 
seu trabalho na Comissão de Justiça 
para disputar com Humberto Souto 
(PPS) pela sucessão da prefeitura. A 
posição do deputado não é defini-
tiva, porém sua suposta fala pode 
refletir a realidade: Souto goza de 
uma imensa popularidade, especial-
mente junto ao público formador de 
opinião e isso, certamente, dificulta 
a pretensão dos concorrentes.

genesco Aparecido almeja voltar à Prefeitura de lagoa santa

Alex de Freitas presta esclarecimentos 
sobre investigação de aluguel de residência

Prefeito apresentou toda a documentação que comprova a lisura do contrato de locação

Em entrevista coletiva, no 17 de julho, na 
Prefeitura de Contagem, o prefeito Alex de Freitas 
prestou os devidos esclarecimentos sobre a inves-
tigação aberta pelo Ministério Público de Minas 
Gerais (MPMG) após denúncia anônima de suposta 
irregularidade relacionada ao imóvel alugado pelo 
chefe do Executivo para morar com a família. 

Alex entregou à imprensa documentos que com-
provam a lisura do contrato de locação da moradia, 
que é de propriedade do atual secretário Municipal 
de Defesa Social, Décio Camargos. Acompanhado 
de todo o seu secretariado, o prefeito manifestou 
“profundo pesar” ao ser surpreendido pela operação 
desencadeada pela Polícia Civil, uma vez que nunca 
foi notificado para apresentar a documentação e tirar 
qualquer dúvida relacionada ao aluguel.

Ele também apresentou sua Declaração de 
Imposto de Renda deste ano e extratos bancários. 
“Estou antecipando que meus sigilos fiscal e ban-
cário estão à disposição dos senhores e de quem 
mais queira. O valor da locação, de R$ 4,5 mil, é 
compatível com a minha renda, com o meu salário 
de prefeito e das retiradas que faço em uma empresa 
da qual sou sócio”, afirmou. 

O prefeito rechaçou a informação de que des-
conhecia o valor do aluguel. “Foi dito que eu não 
soube responder qual é o valor do aluguel, e não 
foi isso que me foi perguntado. Se por um lado 
estou constrangido e chateado com a situação que 
tive que passar, por outro estou com a consciência 
tranquila de que nada tenho que esconder e nada 
foi encontrado na minha casa que comprove desvio 
de caráter ou mau uso dos recursos públicos”.

Ele ressaltou que caso tivesse sido convidado 
a dar esclarecimentos, a operação policial poderia 

ter sido evitada e os fatos não tomariam tamanha 
proporção. “Não recebi nenhum pedido anterior de 
esclarecimentos do que quer que fosse. Esse é um 
assunto que requentam na rotina política, mas do 
ponto de vista da investigação jamais fui convidado 
a dar qualquer depoimento e apresentar qualquer 
documento. Estou aborrecido com isso tudo, como 
naturalmente uma pessoa de bem estaria, porque 
nada disso seria necessário à medida em que todos 
os elementos que eu disponho, e que dispõe o pro-
prietário do imóvel, são suficientemente satisfatórios 
para comprovar toda a legalidade do processo de 
locação”, declarou.

O prefeito esclareceu que nomeou um secretário 
particular como responsável pelo controle das suas 
despesas, incluindo o pagamento do aluguel resi-
dencial. “Estou com minha consciência tranquila. 
Depois de mais de 3h de busca na minha casa, 
nada encontraram que não fosse compatível com 

a minha renda ou perfeitamente aceitável na casa 
de um homem de bem com a renda que detenho”, 
afirmou.  Alex disse confiar na justiça e espera que 
a investigação seja concluída o mais rápido possível, 
para que seja provada sua idoneidade.

Ele contou que se mudou para atual residência, 
em um condomínio fechado, uma vez que sua casa 
anterior foi invadida e teve a fachada apedrejada 
após as eleições municipais de 2016. “Eu desejava 
que a minha família tivesse um pouco mais de segu-
rança”. Para tal, após uma conversa trivial com Décio 
Camargos, reconhecido agente político e de família 
tradicional de Contagem, tomou conhecimento de 
que ele desejava adquirir um imóvel residencial para 
investimento. Após Camargos concluir a compra, 
Alex acertou a locação e paga mensalmente o valor 
acordado por meio de uma imobiliária. “Vivo lá com 
minha família desde 3 de janeiro de 2017. É meu 
endereço oficial. Pago aluguel, tenho um contrato de 
locação deste imóvel, tudo como prevê o Código Civil, 
com valores discriminados. Faço os pagamentos regu-
larmente, que saem da minha conta corrente”, frisou.

O secretário afirmou ser o dono da casa e des-
tacou ter lastro financeiro suficiente para adquirir 
o imóvel sem depender o seu salário de servidor 
público. Ele explicou que ainda não registrou a pro-
priedade em seu nome em razão de ter finalizado 
recentemente as parcelas da compra da residência. 
Camargos negou ter feito qualquer tipo de paga-
mento em espécie à ex-dona da casa. Ele também 
explicou que sua evolução patrimonial se deve à 
herança que recebeu do pai. “São informações que 
poderiam ter sido obtidas pelos investigadores se 
requisitadas aos cartórios, sem a necessidade de 
uma operação de busca e apreensão”.
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romeu zema apresenta proposta para
reaver recursos referentes à lei Kandir

No dia 18 de julho, o governador Romeu 
Zema (Novo) expôs, na Assembleia Legislativa 
estadual, a proposta de Minas Gerais para re-
aver recursos referentes à Lei Kandir. O estudo 
foi elaborado pela Advocacia-Geral do Estado 
(AGE) e apresentado ao presidente da Assem-
bleia, deputado Agostinho Patrus (PV), e a 
representantes do Tribunal de Contas do Estado, 
do Ministério Público Estadual e da Defensoria 
Pública do Estado. 

O governador destacou o impacto desses recur-
sos da Lei Kandir no orçamento estadual e ressaltou 
que também levará a proposta para o próximo 
encontro de governadores. “Minas vive uma crise fi-
nanceira e é direito do estado receber esses recursos. 
É importante que essa seja uma proposta conjunta 
dos estados que fazem parte dessa ação que tramita 
no Supremo”, afirmou Zema.

Proposta
 O governo de Minas propõe que a União entre-

gue anualmente, o montante de R$ 18 bilhões, a ser 
repartido pelos estados de acordo com os critérios 
já estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz). Esses valores devem ser corri-
gidos monetariamente pela taxa Selic capitalizada, 
índice adotado pela União na correção das dívidas 
dos estados.

Segundo o advogado-geral do Estado, Sérgio 
Pessoa, Minas teria direito a cerca de 15% desse 
total. A proposta não trata de prazos para encerrar 
esse pagamento, que dependeria, por exemplo, da 
aprovação de uma Reforma Tributária no país que 
estabeleça novas regras sobre a questão.

Em relação às perdas passadas, Minas Gerais 
teria direito a um total de R$ 135 bilhões e propõe-
-se que a União deverá compensar mensalmente, 
os estados e municípios pelas perdas decorrentes 
da desoneração do ICMS sobre as exportações de 
produtos primários e semielaborados ocorridas a 
partir de 2006, isto é, quando deixou de vigorar o 
artigo 31 da Lei Kandir. Ainda com relação às perdas 
ocorridas, propõe-se que os pagamentos mensais 
sejam realizados ao longo de 60 anos. 

“São dois momentos: as perdas passadas e as 
futuras. Nas perdas passadas, encontrou-se um valor em 
relação a Minas Gerais de R$ 135 bilhões, e que Minas pro-
põe que sejam acertados num horizonte de 60 anos. E as 
perdas futuras, referentes a Projeto de Lei que tramitou no 
Senado, havia-se encontrado um valor de R$ 39 bilhões. 
A proposta colocada para fins de conciliação propõe a 
divisão desse valor pela metade, então representando 
uma importância de R$ 18 bilhões, a ser acertada a partir 
do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal na 
audiência do dia 5”, explica o advogado-geral.

O presidente da Assembleia de Minas ressaltou 
o impacto dos valores no orçamento estadual. “Nós 
estamos otimistas. É uma proposta ‘pé no chão’, 
palatável e que pode ser imediatamente despachada 
pelo ministro Gilmar Mendes”, afirmou

“minas vive uma crise financeira e é direito do estado receber esses recursos”
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movimento organizado
Os representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) não perdem tempo. Durante a Semana do 
Fazendeiro, na Universidade Federal em Viçosa (UFV), eles 
colocam uma faixa enorme, em seu stand, com a frase: “Lula 
livre”. Ou seja, aproveitaram o evento para fazer política e os 
organizadores da feira ficaram de bico calado. 

sem arestas
Segundo fontes, não procedem os comentários maldo-

sos ouvidos nos corredores da Assembleia indicando que o 
ex-governador Alberto Pinto coelho estaria politicamente 
afastado do ex-presidente da Casa, dinis Pinheiro. 

Adversário de qualidade
Quando indagado se realmente estava disposto a enfrentar 

o prefeito Alexandre Kalil (PSD) nas urnas no próximo ano, 
o deputado estadual João vítor Xavier (Cidadania) atalhou: 
“Trata-se de um candidato de qualidades, mas não escondo a 
minha pretensão de participar do pleito da capital”. Corajoso, 
não é mesmo gente?! 

Anastasia e Pacheco 
Em Brasília, os jornalistas já sabem que o senador Antonio 

Anastasia (PSDB) está empenhado no projeto político de seu 
amigo, o outro senador mineiro rodrigo Pacheco (DEM). Aliás, 
Pacheco quer ser candidato a governador e ele não esconde 
isso. Resta saber se vai ser possível manter essa pretensão 
pelos próximos 3 anos, afinal há enormes percalços a serem 
vencidos até lá.  

direita radical
As ações dos membros do Partido Novo, dirigido nacional-

mente pelo ex-banqueiro João Amoêdo e sigla do governador 
mineiro romeu zema, têm sido consideradas super-radicais e 
até mais de direita do que o próprio PSL, partido do presidente 
Jair Bolsonaro. Cruz credo, gente.

Política em nova lima
Envolto em sérios problemas por conta da desaceleração da 

Vale, o prefeito de Nova Lima, vitor Penido (DEM), não tem se 
envolvido em assuntos políticos, embora a sucessão já esteja 
sendo debatida, especialmente, por grupos de oposição. Vai 
ser uma briga feia, afinal Penido provou que tem liderança 
política e, dessa vez, ele próprio não pode ser mais candidato.

Posse na Assembleia
O conhecido jornalista Acir Antão, depois de empossado 

como presidente do Centro dos Cronistas Políticos e Parlamen-
tares (CEPPO), participará, no final de julho, da inauguração 
da sala destinada à imprensa na Assembleia. Esse local para 
os jornalistas faz parte de uma ação do presidente da Casa, 
deputado Agostinho Patrus (PV), no sentido de abrir mais 
espaço para esses profissionais.

vereador sem partido
Um dos coordenadores da campanha política de Alexandre 

Kalil (PSD) à PBH, o polêmico vereador gabriel Azevedo está 
sem partido. Mas, segundo amigos próximos, isso é temporá-
rio. É aguardar para conferir...

Aécio sem espaço
Por enquanto, nenhum partido político se mostrou interes-

sado em convidar o deputado Aécio neves para ser filiado. Na 
verdade, o PSDB de São Paulo joga duro para expulsá-lo da 
sigla. Aliás, para que isso aconteça é questão de tempo. A não 
ser que ele tome a decisão de se afastar ou migrar para uma 
nova legenda. A pergunta que fica é: mas para qual partido 
ele se transferiria?  

comentário único: o jogo político é realmente pesado. 
Quem imaginava que o ex-todo-poderoso Aecinho estaria 
nesta situação? 

deputado sem projetos?
Considerado um dos nomes mais influentes da mídia 

radiofônico de Minas, parlamentar estadual em seu terceiro 
mandato, mário henrique caixa (PV), não tem sido proativo 
nos bastidores da Assembleia quando o assunto são projetos 
de sua autoria aprovados no plenário. A conferir...

Brasil é uma monarquia?
Em seus comentários cotidiano na Rádio Itatiaia, o jorna-

lista Júnior moreira, disse: “O presidente Jair Bolsonaro (PSL), 
pelo seu estilo de administrar, talvez gostaria de comandar 
uma monarquia ao invés de dirigir um país democrático”. 
Cruz credo! 

Polêmica
 “A Lei Kandir não permite a cobrança de impostos do mi-

nério para exportação, sendo que quando o produto é vendido 
para a indústria no mercado interno é taxado. Isso é uma falta 
de responsabilidade”. Opinião da professora de economia da 
UFMG, débora Freire.

zema em Brasília 
Na avaliação do deputado federal Fábio ramalho (MDB), o 

popular Fabinho liderança, quando o Congresso Nacional voltar a 
funciona mês que vem, o governador romeu zema (Novo) deveria 
ficar uma semana em Brasília ajudando a articular a matéria para 
inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Para 
o parlamentar, esse tema não está completamente decidido, pois 
ainda pode rolar muita água debaixo da ponte.

http://www.advocaciageral.mg.gov.br/
http://www.advocaciageral.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
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O comerciante exerce uma atividade vital 
para a sociedade e está presente em 
todos os momentos da humanidade. 

E, em Belo Horizonte, desde a sua fundação, 
em 1897, os setores de comércio e serviços 
constituíram-se na alma da cidade. Mais do 
que uma vocação natural da capital, o comér-
cio e a área de serviços formam, juntos, o seg-
mento produtivo que mais emprega e mais 
dá dinâmica econômica ao desenvolvimento 
da cidade. Os setores de comércio e serviços 
são responsáveis por mais de 72% do Produto 
Interno Bruto (PIB) da capital. Aqui existem 
mais de 75 mil empresas dos segmentos, que 
empregam mais de um milhão de pessoas. 
Em Minas Gerais, o número de trabalhadores 
passa de 3 milhões. No Brasil, esse total soma 
mais de 35 milhões de pessoas empregadas.

E o bom desempenho desse setor só é 
possível devido a atuação do comerciante, 
que em todos os tempos enfrenta diversos 
desafios para exercer suas atividades e manter 
as portas de seus estabelecimentos abertas. 
Com persistência e superação, os empresários 
do comércio já venceram diversas situações 
adversas e transformaram seus negócios. A 
categoria já teve que enfrentar mudanças 
causadas pelos diferentes planos econômicos 
e regimes políticos. Nós últimos anos a grave 
crise econômica e política vivida no país abalou 
em cheio o setor, fazendo com que diversas 
empresas tivessem que sacrificar seu lucro para 
não fechar as portas ou demitir funcionários.

Os avanços tecnológicos que afetaram 
o comportamento do consumidor também 
provocaram uma verdadeira alteração no co-
mércio. Os comerciantes tiveram que investir 
em tecnologia e em novas práticas para se 
manter no mercado e melhorar o desempe-
nho, pois os consumidores não estão mais em 
busca apenas de adquirir um produto, e sim 
de uma experiência de compra diferenciada. 
Com isso, cada vez mais, o comerciante teve 
que ser visionário e empreendedor, tendo 
que estar com um olhar atento às tendências 
e a tudo que acontece ao seu redor para 
poder criar novas oportunidades. Afinal, as 
transformações acontecem o tempo todo e 
se multiplicam pelas redes, influenciando 
opiniões, desejos e o consumo.

Outro grande entrave enfrentado pelos 
comerciantes, e todos os empresários em 
geral, é a alta carga tributária do Brasil, que 
está entre as maiores do mundo. O excesso de 
burocracia também é um ponto crítico para os 
empresários do comércio que encontram um 
ambiente de negócios pouco amigável para 
expandir suas atividades. Os problemas que 
interferem na dinâmica da cidade também 
geram impactos nos setores de comércio e 
serviços. A falta de segurança, os problemas 
de mobilidade urbana, a população em 
situação de rua, por exemplo, também são 
questões que impactam no segmento. 

Entretanto, mesmo tendo que passar 
por todos esses obstáculos, o comerciante 

segue empreendendo, atuando com ener-
gia para transpor os desafios e continuar 
exercendo seu ofício. Diariamente os co-
merciantes têm que inovar para atender 
bem os clientes, desenvolver seus negócios 
e se manterem competitivos no mercado. 

O comerciante tem jogo de cintura e 
muita criatividade. É capaz de se adaptar 
rapidamente às situações adversas ou 
favoráveis. O comerciante inova e busca 
alternativas para conquistar o cliente e 
aumentar suas vendas. Ele usa toda sua 
criatividade para descobrir novas possibili-
dades de negócio, e outros caminhos para 
seguir em frente, contribuindo assim, de 
forma expressiva, para o crescimento da 
cidade, gerando empregos e movimentan-
do a economia.

No Brasil, a sua importância foi reco-
nhecida em 1953, ano da criação do Dia 
do Comerciante, comemorado no dia 16 
de julho. A data é uma homenagem ao 
nascimento de José Maria da Silva Lisboa, 
o Visconde de Cairu, grande incentivador 
dos portos brasileiros ao comércio.

O comerciante é um profissional que 
empreende, assume riscos, inova, atua em 
prol da expansão dos negócios, possibilita 
a geração de novos postos de trabalho e 
renda. Um empresário que exerce uma 
atividade primordial para toda sociedade 
e que merece ter sua atuação valorizada 
e reconhecida.

superação e inovação, marcas do comerciante

Preços nas padarias oscilam
em mais de 200% na capital

Já ouviu a frase “boas ideias começam com 
um bom café?”. Pois então, a primeira 
dica é pesquisar bastante os preços dos 

cafezinhos antes de sentar no balcão da sua 
padaria preferida. Segundo pesquisa realizada 
pelo site Mercado Mineiro, os preços de pães, 
leites, derivados e frios, em 27 estabelecimentos 
da capital, podem variar em até 216%, como é 
o caso do quilo do pão doce que pode custar de 
R$ 8,99 a R$ 28,48.

O belo-horizontino que tem o costume de 
tomar o primeiro café do dia na rua precisa 
estar atento. Hoje, o pão com manteiga pode 
custar de R$ 1,00 até R$ 2,80, uma variação 
180%. Já o café com leite pode ser encontrado 
por R$ 1,50 até R$ 3,60. O cafezinho simples 
ainda supera: é cobrado de R$ 0,95 até R$ 2,50, 
uma variação 163%. “Nos últimos 3 meses, os 
aumentos de produtos que são muito consu-
midos nas padarias são bem consideráveis. O 
cafezinho e o pão com manteiga aumentaram 
bastante. Isso preocupa, porque atinge em cheio 
o bolso do trabalhador”, avalia Feliciano Abreu, 
coordenador do Mercado Mineiro.

Mesmo quem toma o café da manhã em 
casa precisa pesquisar. O famoso pão francês 
tem preços entre R$ 8,99 e R$ 17,55. O pão 
sovado é encontrado por valores entre R$ 14,90 
e R$ 32,90. A manteiga de 500g pode sair por 
R$ 17,90 até R$ 26,90 e a margarina, do mesmo 
peso, entre R$ 4,99 e R$ 8,90, uma variação 
de 78%.

Para Abreu, nesses casos, a comodidade 
pode sair muito cara. “Não tem coisa melhor 
que ir à padaria que já conhece, comer o pão 
fresquinho que está acostumado. Mas, infeliz-
mente, chega um ponto que se tiver aumentan-
do muito, você precisa trocar de lugar porque 
têm diferenças de quase 100% no pão francês”, 
diz. Na ala dos frios, a alta também é sentida. 
O quilo de presunto oscila 64%, custando de 
R$ 22,50 até R$ 36,90 e, a mortadela 94%, 
sendo encontrada de R$ 14,90 até R$ 28,90.

tudo mais caro

De acordo com o levantamento, os lanches 
nas padarias aumentaram nos últimos 3 meses. 
O pão com manteiga que custava R$ 1,74 subiu 
para R$ 1,83, um aumento de 5,17%; o pingado, 
que custava em média R$ 1,47, foi para R$ 1,56, 
6% a mais. O cafezinho não aumentou de tama-
nho, mas inflou 5,65%.

Para Abreu, a tendência de mais acréscimos 
é forte porque os donos de padarias ficam de 
mãos atadas diante da constante elevação de 
custo de insumos. “Imagina que o dono de uma 
padaria teve a energia aumentada em mais de 
10%, mais um aumento considerável do gás 
de cozinha e da água. Então, fica impraticável 
não passar essa majoração para o bolso do 
consumidor. Por isso preocupa bastante, mesmo 
com a queda do dólar (moeda que cota o trigo), 
nenhuma padaria vai suportar essas elevações 
de custos”. 

Nos últimos 5 anos, a tarifa de energia 
elétrica aumentou mais de 90% no Brasil. As 
contas de água e esgoto da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (Copasa-MG) 
também vão encarecer, em média, 8,38%, a 
partir de agosto. O índice é quase duas vezes 
o valor da inflação registrada nos últimos 12 
meses, 4,66%, segundo o Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

“A gente nota que, 5 anos atrás, o consumi-
dor ia à padaria e gastava R$ 5,00, agora gasta 
R$ 10 e, daqui a pouco, R$ 15 para comprar os 
mesmos produtos. Mas, imagina uma padaria 
que está fechada à noite, existe um monte de 
freezers ligados para manter os produtos con-
servados. O custo de manter o estabelecimento 
é muito alto”, compara Abreu.

O patrimônio gastronômico de Minas não 
saiu imune à alta dos preços, o pão de queijo 
tem valor de R$ 1,50 até R$ 3,80, uma varia-
ção de 153%. No caso do acompanhamento 
de um pingado, será necessário desembolsar 
de R$ 1,00 a R$ 2,90. “É preciso sempre ficar 
atento às diferenças de centavos, porque isso 
no final do dia, do mês, do ano, é um dinheiro 
considerável”, alerta Abreu.

“é preciso sempre ficar
atento às diferenças de

centavos, porque isso no final
do dia, do mês, do ano, é

um dinheiro considerável”
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decisão acertada
O deputado inácio Franco, atual presidente estadual do 

Partido Verde, avalia como positiva a decisão da Assembleia de 
tornar obrigatória a presença de secretários de estados na Casa 
a cada 4 meses para prestar contas dos seus atos. “Aliás, já têm 
outros estados copiando o nosso modelo”, disse o parlamentar.    

liderança consolidada
Segundo avaliação da jornalista natuza nery, o presidente 

da Câmara, rodrigo maia (DEM), está na fase de consolidar 
a sua liderança, mas seu trabalho começou em 2016 e, de lá 
para cá, foi só conquistado o apoio de seus pares. “Agora, ele 
se torna um dos políticos mais influentes do país”, sentencia 
a comunicadora.

reforma pífia
Descrente dos resultados práticos da reforma da Previ-

dência, o diretor da Faculdade de Economia da USP, Antonio 
corrêa de lacerda, garante: “Os reais frutos serão lentos, mas, 
por enquanto, o desemprego, que é uma das maiores causas 
da pobreza no Brasil, vai continuar como está”.

governador muda de hábito
Usando um terno azul, gravata de seda e tudo mais. É 

assim que o governador romeu zema (Novo) participou, 
recentemente, de uma reunião no Plenário da Assembleia. Aí 
ficou claro que o chefe do Executivo mineiro vai sendo moldado 
para se render à liturgia do cargo. 

mdB jogará pesado
Na qualidade de novo presidente do MDB mineiro, o depu-

tado federal newton cardoso Junior já orientou o seu pessoal 
para incentivar o lançamento do maior número possível de 
candidato a prefeitos e vereadores. Essa seria a fase inicial de 
um projeto político do deputado que está de olho em se tornar 
governador, como o pai. Eu, hein!?

dinheiro da vale
“A Vale não é uma empresa bem administrada. O dinheiro 

que está gastando e vai gastar em função do desastre em 
Brumadinho daria para comprar uma nova empresa do ramo 
em qualquer lugar do mundo. Então, se eles fossem mais 
comedidos em suas decisões, teriam, certamente, evitado 
essa tragédia e poderiam investir em recursos”. Opinião da 
professora de direitos internacionais da USP, maristela Basso.

descrença geral
“Essa história de que a aprovação da reforma da Previ-

dência resolverá todos ou os principais problemas do Brasil 
não passa de um bem elaborado esquema de marketing do 
governo. Isso é uma balela”, avalia Airton soares, advogado 
e ex-deputado federal.

Proatividade
Até mesmo o jornalista merval Pereira concordou que, 

desta vez, a atuação do Palácio do Planalto foi muito positiva, 
sobretudo nos últimos dias, já que conseguiu convencer os 
parlamentares a ficarem ao lado do governo neste momento 
de grandes debates nacionais.

críticas a zema
Mesmo sem externar os motivos para ser contra o governo 

zema, o deputado ulysses gomes (PT) considera que a atual 
administração do estado não tem o que comemorar nesses 6 
meses. Segundo avalia o deputado, o governador tem de se 
preocupar em criar uma base de apoio na Assembeia Legislativa 
para evitar maiores dificuldades. 

Parlamentarismo à brasileira
“Atualmente, o Brasil vive um parlamentarismo disfarçado. 

E o primeiro ministro, neste caso, é o poderoso presidente da 
Câmara Federal, deputado rodrigo maia (DEM)”. Opinião do 
filósofo, luiz Felipe Pondé.



E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
20 a 27 de julho de 2019

daniel Amaro

inadimplência entre idosos é a
que mais cresceu no último ano

Em um momento de aperto 
financeiro, os brasileiros estão adian-
do o pagamento de suas contas. 
Segundo levantamento realizado 
pela Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
o volume de inadimplentes cresceu 
1,7% em junho na comparação com 
o mesmo período do ano passado. 
E o grupo dos idosos, entre 65 e 84 
anos, foi o que mais deixou de quitar 
suas obrigações, cuja alta foi de 7,5%.

De acordo com a entidade, até 
abril deste ano, era 62,6 milhões 
de pessoas com contas atrasadas, 
o que representa quase 41% da 
população adulta. “O ano de 2019 
vem frustrando as expectativas de 
que haveria uma consolidação no 
processo de retomada econômica 
com reflexo positivo no dia a dia dos 
consumidores. Embora os juros este-
jam menores e a inflação dentro da 
meta, o desemprego ainda é elevado 
e acaba reduzindo tanto a capacidade 
de pagamento das famílias, quanto o 
apetite de compras”, avalia José Cesar 
da Costa, presidente da CNDL.

Ele afirma que a recuperação 
está mais lenta do que o espera-
do. “As projeções mostram que 
teremos um segundo semestre 
ainda tímido para as finanças do 
brasileiro, mesmo com o avanço de 
reformas estruturais, cujos efeitos 
são sentidos em longo prazo. A ex-
pectativa é de que a inadimplência 
comece a apresentar recuo a partir 
de 2020”, analisa.

O valor médio devido pelos 
brasileiros representa quase três 
vezes e meia o salário mínimo 
(R$ 998,00), alcançando, em 
média, R$ 3.252,70. Cada de-

vedor possui pelo menos duas 
contas em aberto. As despesas 
com água e luz foram as que 
mais cresceram em junho de 
2019, com alta de 17,2% na 
comparação com igual período 
do ano passado. Também subi-
ram 2,7% as dívidas bancárias 
com cartão de crédito, cheque 
especial, financiamentos e em-
préstimos. As compras no carnê 
ou crediário, assim como atrasos 
em contas de internet, TV por 
assinatura e serviços de telefonia 
despencaram -5,2% e -20,3%, 
respectivamente.

Mais da metade dos débitos 
pendentes são com bancos ou 
instituições financeiras (53%). 
Em segundo lugar no ranking 
aparece o comércio com 17%. Já 
as dívidas com o setor de comuni-
cação somam 11%, enquanto que 
o das empresas concessionárias 
de serviços básicos como água e 
luz representam 10% do total dos 
débitos não pagos.

O educador financeiro do SPC 
Brasil José Vignoli orienta que o 
consumidor priorize o pagamento 
das pendências com juros mais 
elevados, geralmente as bancá-
rias. “É justamente para evitar o 
tal efeito ‘bola de leve’. Em certos 
casos, uma boa opção seria a 
substituição da dívida por outra 
com juros mais baixos, como é o 
caso do consignado”.

O estudo também mostrou que 
a inadimplência avançou mais na 
região Sudeste, com aumento de 
3,4% em junho frente ao mes-
mo período do ano passado. Em 
segundo aparece o Norte, que 
apresentou alta de 2,2% na quan-
tidade de devedores, seguido do 
Sul, que teve crescimento de 1,79%. 
As regiões Nordeste e Centro-Oeste 
tiveram recuos de -0,6% e -0,3%, 
respectivamente.

No quesito sobre faixa etária, 
as contas em atraso entre a po-
pulação mais jovem diminuíram. 
Na casa dos 18 aos 24 anos, a 
queda foi de -22,7% e na dos 25 
aos 29 anos, o recuo foi de -9,1%. 
Do total de consumidores com 
pendências financeiras no país, 
um quarto (25%) está na casa 
dos 30 anos.

valor médio da dívida
alcança cerca de r$ 3.250
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As projeções
mostram que teremos
um segundo semestre
ainda tímido para as
finanças do brasileiro

Todo mundo já sabe que o gás natural é mais econômico, seguro e sustentável. 
Mas quer uma novidade quente? A Gasmig manterá o preço do gás sem aumento 
até 1º de novembro de 2019. É o mesmo valor praticado desde 1º de maio de 2019! 
Uma ótima notícia para quem usa o gás no carro, em casa, na indústria ou no comércio.

Uma oportunidade quentíssima da Gasmig para você. Aproveite!

Saiba mais no site gasmig.com.br
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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

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

Email: acir.antao@ig.com.br

título
O presidente da As-

sembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), 
deputado Agostinho 
Patrus (PV), entregou 
o título de Cidadão Ho-
norário do estado ao 
presidente da Fiat Chrys-
ler Automobiles (FCA) 
para a América Latina, 
Antonio Filosa.

troféu maisvip 2019 
O presidente da Usiminas, Sergio Leite, e o diretor e colunista do portal 

Carta de Notícias, William Saliba, serão alguns dos homenageados com Tro-
féu Mais Vip 2019, no dia 9 de agosto, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga.

Agostinho Patrus e Antonio Filosa
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A JustiÇA FederAl do estAdo de AlAgoAs resolveu cancelar as 
concessões de rádio e TV do grupo Gazeta de Alagoas por terem em seus 
quadros societários o senador Fernando Collor de Mello (PTC). O Ministério 
Público Federal ajuizou a ação, no ano de 2015, pois a Constituição proíbe 
que qualquer cidadão no exercício de mandato parlamentar seja sócio de 
emissoras de rádio e TV e Collor de Mello não se licenciou da sociedade. 
A decisão judicial manda cancelar a concessão e a renovação da outorga, 
ao mesmo tempo que determina que o Ministério das Comunicações 
proceda nova licitação. O senador ainda não se pronunciou e deverá 
recorrer da decisão.

crescimento dA energiA solAr - Minas Gerais vai se consolidando 
como o maior polo de placas fotovoltaicas, segundo dados da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sendo que a maior usina deste setor 
está em Pirapora. Hoje é comum as indústrias instalarem placas de energia 
solar, na certeza que vão economizar energia e, ao final do mês, pagar 
uma conta de luz menor. Aliás, muitas estão ganhando dinheiro com isso, 
pois o que sobra é incorporada a rede de energia da Cemig e, ao invés de 
pagar, elas estão recebendo uma conta zerada.

retomAdA de liderAnÇA - A Fiat de Minas vai receber um investi-
mento de R$ 8 bilhões em Betim. O anúncio foi feito pelo seu presidente, 
Antonio Filosa. Seria um novo projeto de automóvel, visando recuperar 
a liderança na fabricação de veículos, título que está com a Chevrolet 
depois do lançamento do Ônix. A Fiat era líder de vendas com o antigo 
Uno e perdeu essa condição quando trocou um carro de sucesso, por um 
modelo que não emplacou. Nem mesmo a fabricação do Mobi, um carro 
superpopular, retirou o título da Chevrolet.

Bolsonaro (PSL), chamado por seus opositores de criador 
de crises, acalmou a imprensa contra o ministro Sergio Moro 
após mandá-lo sair de férias. 

tá ficando difícil para Neymar encontrar um clube. Ele se 
apresentou ao Paris Saint-Germain com uma semana de atra-
so, recebeu multa por isso e ainda tenta voltar ao Barcelona. 
Parece que o seu novo clube vai estar na Itália, mas com muito 
menos dinheiro investido, pois a bola do jogador está baixa. 

repercute ainda o discurso proferido pelo prefeito Ale-
xandre Kalil (PSD) na Parada Gay. Usando palavras de baixo 
calão, ele comprou uma briga com os evangélicos e católicos 
ao mesmo tempo.

sérgio leite e William saliba
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domingo, dia 21 de julho  

América Lazarotti
Luiz Fernando- Café Palhares
João Júlio Nascimento – Curvelo 

segunda-feira 22

Ubiratan Soares de Sá Junior 
Albérico Nunes
Dr. Ricardo Yuri

terça-Feira, 23

Tomaz da Mata Machado 
Eduardo de Aquino
Jack Corrêa 

terça-Feira, 24

Jornalista Iran Firmino 
Giovani Garcia - Farmácia Anagalis 
Ex-deputado Célio Moreira 

Quinta-feira, 25

Deputado Arlen Santiago 
Silvia Rodrigues 

sexta-feira, 26

Luiz Alberto Rodrigues 
Senhora Vilma Penido 
Nelinho – ex-jogador 

sábado, 27

Lúcio Flávio Ribeiro Bahia 
Janaina Pereira – Rádio Itatiaia

Sesc leva diversas atrações
à Virada Cultural de BH

cinema, música, teatro e artes visuais estavam na programação

Neste mês, a capital mineira 
foi tomada por uma ampla 
programação artística: a 

Virada Cultural de BH, que acon-
teceu nos dias 20 e 21 de julho. 
Novamente, o Sesc em Minas 
preparou um grande roteiro que 
enriqueceu ainda mais o leque 
de opções e, praticamente, todas 
eram gratuitas.     

Para o Sesc, a participação 
nesse projeto representou mais 
uma oportunidade de levar ao 
grande público atrações culturais 
relevantes. Por isso, por meio de 
seus curadores, foi definida uma 
programação direcionada à valo-
rização da cultura popular.  

Entre diversas atividades de 
cinema, teatro e artes visuais foi 

possível destacar uma edição es-
pecial do Baile da Saudade, grande 
referência da cultura popular negra 
de Belo Horizonte. O evento levou 
ao público a cultura soul dos anos 
1970 

Já o Cortejo Sesc nas Festas 
Populares tomou conta das ruas 
da capital e a concentração foi 
na Praça Sete, região central, 
seguindo em direção ao Sesc 
Palladium. Ao todo, quatro grupos 
conduziram esse trajeto. São eles: 
Wontanara, Boi Luzeiro, Folia de 
Reis União de Amigos e Bloco 
Pata de Leão. Todos reconhecidos 
por pesquisar e valorizar aspectos 
culturais que dialogam e auxiliam 
na construção da identidade artís-
tica do país. 

Além da cultura africana e da 
tradição das folias de reis, eles 
levaram para as ruas de BH, por 
meio de releituras e composições 
próprias, referencias do Maracatu 
de Baque Virado, Ijexá, Coco, 
Ciranda e outras sonoridades da 
preciosa cultura popular. 

O Foyer Rio de Janeiro do Sesc 
Palladium foi tomado por música 
da melhor qualidade. A Orquestra 
de Câmara Sesc e o Coral Jovem 
Sesc prepararam uma apresentação 
especial para o evento. Esses dois cor-
pos artísticos em formação possuem 
repertório misto, composto tanto por 
canções eruditas quanto por músicas 
populares, especialmente brasileiras.  

Ou seja, essa edição da Virada 
Cultura foi um sucesso!
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loraynne Araujo

cirurgião Plástico do hosPitAl mAdre teresA e
memBro dA sociedAde BrAsileirA de cirurgiA PlásticA

Pedro nery BersAn

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

medicamento é o principal agente
que causa intoxicação em pessoas

O s procedimentos esté-
ticos podem ser feitos 
em qualquer época 
do ano, mas o que se 

observa é um crescimento con-
siderável durante os meses mais 
frio. Conforme dados da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Plástica 
(SBCP), a demanda aumenta 
50%. A recuperação completa 
até a chegada do verão e o perí-
odo de férias com temperatura 
mais baixa são algumas das jus-
tificativas para o aquecimento.

A menor exposição ao sol 
também é uma explicação, pois 
melhora a cicatrização. Algumas 
cirurgias plásticas, como a lipo-
aspiração e a abdominoplastia, 
um dos procedimentos mais 
procurados, podem necessitar 
de acessórios modeladores, 
como as cintas de compressão, 
ataduras e faixas. O uso é reco-
mendado em alguns casos para 
uma recuperação adequada e 
a situação fica mais confortável 
em clima mais ameno. As baixas 

temperaturas também colabo-
ram para minimizar inchaços e 
sangramentos no pós-operató-
rio. O calor provoca uma maior 
dilatação dos vasos sanguíneos 
e retenção de líquido.

A distância do outono para o 
verão é outro motivo que movi-
menta os consultórios com quem 
quer se preparar para o período 
de altas temperaturas. Os meses 
anteriores à estação mais quente 
do ano são suficientes para o 
corpo se restabelecer. Grande 
parte dos procedimentos exige, 
em média, 6 meses de repouso e 
cuidados específicos até a pessoa 
retomar a rotina. Na maioria 
das intervenções, em 30 dias, a 
recuperação já é possível, porém, 
para entrar no mar ou expor a 
cicatriz ao sol, a recomendação 
é 3 meses, no mínimo.

O período de junho e julho 
coincide com as férias escolares. 
Os procedimentos cirúrgicos 
indicados para crianças, como 
otoplastia, correção das cha-

madas orelhas de abano e, a 
reparação do desvio de septo, 
têm vantagem para as famílias 
nessa época, pois, fora da sala 
de aula, proporciona o tempo 
necessário para recuperação. A 
recomendação para quem pre-
tende fazer uma cirurgia plástica 
é agendar antecipadamente e 
adiantar os exames necessários.

Apesar de ser uma época 
considerada mais confortável, 
é importante deixar claro que 
as cirurgias plásticas não são 
contraindicadas durante a pri-
mavera e/ou verão. A observação 
é seguir as orientações médicas 
durante o tempo necessário para 
um pós-operatório eficiente.

É fundamental refletir sobre o 
propósito da cirurgia e consultar 
um cirurgião credenciado pela 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica para garantir um resultado 
satisfatório. O médico esclarece 
dúvidas, realiza exames pré-ope-
ratórios e recomenda um hospital 
qualificado para o procedimento.

Como a grande maioria 
faz, o publicitário Lúcio 
Carvalho, 30, sempre 
que sentia uma dorzi-

nha, logo ia à farmácia procurar 
algum remédio para solucionar 
o problema. Ele sempre aposta-
va em medicamentos que não 
precisavam de receitas. “Detesto 
passar mal e tenho preguiça de ir 
ao médico, então tentava resolver 
com aqueles comprimidos que a 
maioria das pessoas carregam 
na bolsa”. 

Porém, após ingerir dois me-
dicamentos juntos, ele começou 
a sentir náuseas, vômitos e dores 
no estômago. “Senti um mal estar 
terrível e foi nesse momento que 
eu vi que não teria como esca-
par do médico. Chegando lá, fui 
diagnosticado com intoxicação 
medicamentosa”, relembra. 

Apesar de ser pouco conheci-
do, isso é bem comum. De acordo 

com dados do Sistema Nacional 
de Informações Tóxico-Farmaco-
lógicas (Sinitox), em 2016, último 
ano atualizado, os medicamentos 
foram os principais agentes de 
intoxicação, com 27.261 casos e 
52 mortes. A primeira circunstân-
cia para a intoxicação medica-
mentosa foi acidente individual 
(32,69%), seguida de tentativa de 
suicídio (32,6%) e uso terapêutico 
(21,48%). 

A clínica-geral Regina Men-
donça diz que os sintomas mais 
comuns desse quadro são altera-
ção de comportamento, náuseas 
e dores na região estomacal. 
“Dependendo da quantidade e do 
medicamento tomado, se o socor-
ro não for instantâneo, o corpo irá 
absorver, as consequências podem 
ser bastante graves e o paciente 
pode até morrer”. 

Segundo o estudo do Instituto 
de Ciência, Tecnologia e Qualidade 
(ICTQ), os remédios mais consumi-
dos sem a orientação médica são 
analgésicos, anti-inflamatórios, re-

laxantes musculares, antitérmicos, 
descongestionantes nasais, expec-
torantes, antiácidos e antibióticos. 
“O uso desses medicamentos, sem 
a receita médica, pode ter como 
resultado alterações no fígado e 
até o surgimento de uma super-
bactéria que não consegue ser 
remediada com nenhuma droga”, 
alerta a farmacêutica Pollyanna 
Oliveira. 

grupos de risco 

A médica alerta que deve-se 
ter atenção com o consumo de 
medicamento por parte de crian-
ças e idosos. “Os pequenos podem 
achar os comprimidos legais e 
brincar de tomá-los, por exemplo. 
Por isso, recomendamos deixar 

sempre fora do alcance e, de 
preferência, em um armário tran-
cado. Já os idosos, o cuidado deve 
ser redobrado, pois costumam 
tomar uma quantidade maior de 
remédios e, às vezes, isso pode 
confundi-los”. 

mudança

Após ficar 2 dias internado 
devido à intoxicação medicamen-
tosa, Carvalho evita se autome-
dicar. “Senti na pele o que isso 
pode causar e não quero passar 
novamente. Após sair do hospital, 
procurei um clínico-geral que me 
receitou o que posso tomar quan-
do sinto dor de cabeça e também 
evito misturar mais de um remédio 
por dia”, finaliza.

“Dependendo da quantidade
e do medicamento tomado, se

o socorro não for instantâneo, o
corpo irá absorver, as consequências

podem ser bastante graves e
o paciente pode até morrer”

conheça os riscos da automedicação:

O uso de doses inadequadas pode resultar tanto em ineficácia 
quanto em overdose de fármacos, essa última representa grave 
risco à saúde;

Muitas vezes a automedicação pode mascarar sintomas de condições 
mais sérias que necessitam do diagnóstico correto para serem tratadas 
adequadamente;

A utilização concomitante de mais de um fármaco pode resultar em 
interações medicamentosas e, portanto, deve sempre ser orientado 
por um profissional capacitado;

O uso indiscriminado de antibióticos pode acarretar no desenvolvimen-
to de resistência por parte dos patógenos, o que aumenta o risco de 
ineficácia do tratamento em infecções futuras.
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Fonte: UFRGS

Frio aquece demanda por cirurgia plástica
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial 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.

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.

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial 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.

A Associação dos Cavaleiros 
Amigos da Natureza de Mateus 
Leme (ACANM) vai fazer uma 
grande cavalgada com saída de 
São Tiago e destino a Mateus 
Leme, no dia 25 a 28 de julho, para 
relembrar que, há 100 anos, esse 
mesmo trajeto foi realizado.

Várias famílias e jovens, em 
busca de novas terras e do sonho 
da felicidade, entre eles Ivo Oli-
veira, Hipólito José de Faria, os 
Castros, os Faleiros, entre outros e, 
há 10 anos, os filhos e filhas dessas 
famílias, com apoio dos amigos 
fizeram o mesmo caminho, em 
agradecimento à graça da vida, 
fazendo a Expedição “O Caminho 
das Águas”, num grito em favor da 
natureza e caminho afora foram 
marcando suas pegadas plantando 
mudas de Pau Brasil, símbolo da 
eternidade, como seus parentes. 

E, este ano, eles farão uma 
nova cavalgada “Os Caminhos 
de São Tiago a Mateus Leme 100 
Anos Depois”, passando por Morro 
dos Ferros, Passa Tempo – Fazenda 
Campo Grande – família Bolívar, 
Piracema, Itaguara e Distrito de 
Serra Azul. É bom registrar que os 
cavaleiros chegarão em Mateus 
Leme, na Pracinha da Irene, no 
bairro Araças, no domingo, dia 
28 de julho, às 13h, ocasião que 
serão recebidos por autoridades 
e comunidade da cidade. Na 
pracinha, funcionarão barracas 
comercializando comida e bebida 
e música ao vivo. 

são cristovão

A 11ª Festa de São Cristóvão 
de Mateus Leme vai acontecer 
nos dias 27 e 28 de julho. No 

sábado, dia 27, às 18h será feita 
uma reza do terço na Rua Marta 
Fares Salomão, 479, Centro; às 
18h45, saída da Bandeira de São 
Cristóvão em direção a Matriz de 
Santo Antônio; às 19h30, celebra-
ção da Santa Missa, em seguida 
levantamento da bandeira e 
queima de fogos. 

No domingo, dia 28 de julho, 
às 08h, acontece a Missa na Ma-
triz de Santo Antônio e às 9h30, 
procissão motorizada de São Cris-
tóvão, saindo da Praça da Matriz, 
passando por várias ruas do Centro 
da Cidade, seguindo pela Rodovia 
MG-050 até o Distrito de Azurita, 
retornando a Mateus Leme, seguin-
do para a Igreja de Santa Bárbara, 
onde terá a benção dos veículos/
motoristas e, em seguida, almoço 
(ingressos no local), com música 
ao vivo.

11ª Festa de são cristóvão
acontece em mateus leme

tiradentes, cidade singular e romântica:
um livro no celular, tablet ou computador

A beleza e a tradição da 
acolhedora e tricente-
nária cidade histórica 
de Tiradentes – a úl-

tima das oito primeiras vilas co-
loniais mineiras fundadas no 
início do Século 18 – estão agora 
em contato direto com o mundo 
da leitura digital. Acaba de ser 
publicado pela Amazon, e outras 
lojas de livros eletrônicos, o e-book 
Tiradentes: cidade singular e ro-
mântica, para ser lido no celular, 
tablet ou computador e, por isso, 
pioneiro dentre os livros sobre 
turismo e patrimônio tombado 
das cidades históricas. 

Com roteiro ilustrado por um 
mapa e muitas fotos, o e-book 
visita o Centro Histórico de Tira-
dentes e vizinhanças. E à medida 
que percorre as ruas e logradouros 
calçados de pedra, leva o leitor a 

conhecer (ou rever) a história e o 
patrimônio artístico vinculados 
às casas, sobrados e solares tom-
bados, igrejas e museus. Assim, 
desvenda aos poucos essa mística 
“cidade singular e romântica”, 
como foi definida há quase 200 
anos; e faz o leitor guardar re-
cordações e ficar com o gosto de 
quero mais e o desejo de voltar. 

A amostra de Tiradentes: cida-
de singular e romântica pode ser 
visualizada na Amazon e outras lo-
jas de livros digitais. Para adquirir 
e ler o e-book, basta acessar o link: 
https://campsite.bio/tiradentes

caminhar para conhecer

Uniram-se na criação do livro 
Tiradentes: cidade singular e 
romântica o jornalista Francisco 
(Chico) Brant, com descrições 

levantadas também in loco; o 
premiado Miguel Aun, com suas 
esmeradas fotos; e o pesquisador 
e especialista em arte colonial 
Olinto Rodrigues dos Santos Filho, 
com ricas informações.  

Pelo preço de apenas R$ 17,30, 
o e-book convida o leitor a cami-
nhar pelo Largo das Forras, as ruas 

Direita, Padre Toledo, da Câmara, 
do Jogo de Bola, do Chafariz, Largo 
do Ó, que conduzem à magnífica 
Igreja Matriz de Santo Antônio, 
aos museus Casa do Padre Toledo 
e Sant`Ana, ao Chafariz São José 
e a demais pontos da cidade. Por 
outros caminhos chega-se a outros 
lugares atraentes: a Capela de São 

Francisco de Paula, o Santuário da 
Santíssima Trindade, a Estação Fer-
roviária, onde chega e parte o trem 
Maria Fumaça que faz a ligação 
com São João del-Rei; o famoso 
distrito de Bichinho, entre Prados 
e Tiradentes; a capela histórica de 
N. Sra. do Pilar do Padre Gaspar, 
afastada do Centro; e a soberba 
Serra de São José.   

Ao percorrer Tiradentes, o visi-
tante se familiariza com os locais 
onde acontecem as atividades 
culturais e religiosas, os eventos 
e com as pessoas da cidade, 
seus costumes e moradias. Aos 
poucos, passa também a usufruir 
a arquitetura e a arte das igrejas 
e edificações, a variada e verde 
paisagem natural e a montanha 
azulada que a emoldura. E ainda, 
a se deleitar com lugares vizinhos 
e aprazíveis, acolhedoras pousa-

das, bons festivais, artesanatos, 
passeios, audições e famosas 
criações gastronômicas. 

Fora o prazer da leitura e da vi-
sualização das fotos, a caminhada 
orientada pelo e-book proporcio-
na ao leitor a satisfação de mudar 
a seu gosto a fonte, o tamanho, 
cores e outros recursos de edição 
digital das páginas.  

Quem ainda não está habi-
tuado a adquirir e ler e-books na 
Amazon, na Apple Store ou demais 
lojas de livros digitais acessíveis 
pelo link acima, pode seguir o 
passo a passo do artigo da ana-
lista de sistema e editora digital 
Cris Ferreira, que editou o livro. O 
artigo está publicado no site www.
vidasempapel.com.br e mostra 
também como baixar o aplicativo 
de leitura Kindle no celular, iPad 
ou computador.
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TRAGA SEU EVENTO PARA O 
EXPOMINAS BH
O Brasil e o mundo

se encon�am aqui.

Infraestrutura inteligente e 
flexível, para realizar com 
sucesso feiras, exposições, 
congressos, eventos 
corporativos, culturais e 
sociais. 

Planejado dentro dos padrões 
internacionais.

Espaços moduláveis e 
multifuncionais. 

Tudo o que você precisa para 
que seu evento seja 
memorável, está aqui!

expominasbh.com.br

expominasbh expominasbh

(31) 3332-9906

O EXPOMINAS BH TEM A CARA DO SEU EVENTO!

• Recentemente, o governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC), adicionou ao currículo Lattes 
que, em 2015, iniciou um doutorado em Ciência 
Política na Universidade Federal Fluminense (UFF), 
com um período de intercâmbio “sanduíche” em 
Harvard University. Porém, Witzel nunca cursou a uni-
versidade americana e, segundo a UFF, também não 
se inscreveu para participar da seleção do programa.

• A professora de ensino técnico Joana D’Arc 
Félix de Sousa é mais uma que decidiu se desta-
car pelo currículo. Também na plataforma Lattes, 
acrescentou o título de pós-doutorado em Harvard, 
sendo constantemente citado em eventos que 
exaltavam sua história de vida. Depois da reper-
cussão negativa, a informação foi removida do 
documento.

• O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) 
tem citado uma pós-graduação em Economia como 
uma das credenciais que o qualificariam para 
assumir a embaixada brasileira em Washington. 
O problema é que o curso ainda não foi concluído, 
pois falta entregar o Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). Ele também diz que fala inglês, mas 
surgiram vídeos de entrevistas que mostram o 
deputado escorregando na língua estrangeira.

três a cada quatro brasileiros
distorcem informações no currículo

Com o desemprego atingindo 
13 milhões de pessoas, muitas 
buscam chamar atenção dos 
recrutadores para conseguir 

uma oportunidade de voltar ao mer-
cado de trabalho. E é no currículo que 
os candidatos a uma vaga de emprego 
tentam se destacar e acabam distor-
cendo ou inserindo informações falsas. 
Um levantamento feito pela DNA Out-
placement, uma consultoria voltada a 
executivos, gerentes e subgerentes em 
processo de recolocação profissional, 
revelou que 75% dos brasileiros men-
tem em seus currículos.

As principais mentiras encontradas 
são referentes ao valor do salário atual 
ou recebido no último emprego (48%) 
e a fluência no inglês (41%). O tempo 
de inatividade, assim como o grau de 
escolaridade e cursos realizados são 
outros tópicos deturpados por 12% e 
10% dos profissionais, respectivamen-
te. E não são apenas os brasileiros que 
distorcem informações no currículo. 
O mesmo levantamento foi realizado 
em outros países da América do Sul e 
constatou que a frequência de men-
tiras é de 85% na Colômbia, 78% no 
Peru e 72% no Chile.

O estudo também identificou 
que a prática é feita tanto entre 
quem está entrando no mercado 
de trabalho quanto entre os que já 
possuem uma carreira sólida e estão 
em busca de uma recolocação. “As 
razões são diferentes, mas ocorre 
entre os diversos níveis profissio-
nais. Os jovens, normalmente, não 
colocam tanto peso na elaboração de 
seu currículo, enquanto executivos e 
gerentes se agarram à urgência em 
conseguir uma nova oportunidade 
para cometer essa irregularidade”, 
explica Hugo Liguori, diretor regional 
da DNA.

Para a coordenadora de recru-
tamento e seleção Simone Castro, 
a pessoa que decide acrescentar 
competências que não possui, para 
turbinar o currículo, está correndo 
risco e mais cedo ou mais tarde 
vai pagar caro pelas informações 
falsas. “Tudo pode ser facilmente 
checado ou comprovado, basta 
solicitar a documentação. E caso o 
recrutador ou o departamento de 
RH da empresa encontre alguma 
farsa, o nome do candidato pode 
f icar  manchado no mercado e 
dificultar a procura por uma nova 
colocação”.

Ainda segundo Simone, uma das 
razões pela qual profissionais mentem 
se deve ao momento econômico que 
o país vem passando, com falta de 
oportunidades e alta concorrência. 
“Isso sempre existiu, mas está mais 
comum nos dias atuais. Acredito que 
os candidatos buscam por essas alter-
nativas desonestas pela pressão de 
estarem empregados”, afirma.

Muitas pessoas acreditam que co-
locar uma língua estrangeira aumenta 
a chance de ser chamado a participar 
de um processo seletivo. “Essa é uma 
das mentiras mais fáceis de descobrir. 
Basta fazer um teste oral no dia da 
entrevista para constatar se realmente 
dominam o idioma. Às vezes, possuem 
apenas um pouco de conhecimento e 
escrevem que são fluentes”.

Ela diz que existem quatro avalia-
ções para verificar qual o nível você se 
encaixa. “O básico é para os que têm 
leve compreensão, mas não conseguem 
manter um diálogo. No intermediário 
já é possível iniciar uma conversa. No 
nível avançado, o profissional fala bem e 
domina a leitura e escrita. Por último, o 
fluente é para os casos em que a pessoa 
tem entendimento total da língua”.

A dica de Simone é buscar qualifi-
cação ao invés de mentir no currículo. 
“Se existem cursos na área do cargo 
em que está pleiteando, comece a 
investir nesse conhecimento. Caso 
não tenha ensino superior completo, 
encare como uma oportunidade de 
finalizar a graduação. O mesmo serve 
para cursos de idioma. Ser desmasca-
rado pelo recrutador ou até mesmo 
depois de ser contratado é uma situ-
ação desagradável”, finaliza.

As mentiras mais comuns são sobre o salário
recebido no último emprego e fluência no inglês
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mentira tem perna curta!

e é no currículo que
os candidatos a uma
vaga de emprego tentam
se destacar e acabam
distorcendo ou inserindo
informações falsas

A Rede Batista de Educação 
anuncia a abertura de mais uma 
unidade do Colégio Batista Minei-
ro. Desta vez, a cidade contempla-
da é Sete Lagoas, localizada na 
região central do estado mineiro. 
A unidade iniciará as atividades já 
em fevereiro de 2020.

Com uma área de 5.870 m², 
o Colégio Batista Mineiro em Sete 
Lagoas atenderá do maternal ao 
ensino médio. A unidade contará 
com 18 salas de aula, dois labora-
tórios, biblioteca, duas quadras de 
esportes, auditório, área de lazer 
para as crianças, área verde, além 
da estrutura destinada à equipe 
administrativa. No primeiro ano de 
trabalho, será investido em torno 
de R$ 1,5 milhão, e a estimativa é 
atender cerca de 400 estudantes.

A unidade Sete Lagoas será 
o 10º colégio da Rede Batista de 
Educação, que atualmente está pre-
sente nas cidades de Belo Horizonte, 
Betim, Ouro Branco e Uberlândia. 
Além disso, a Rede Batista conta 
com escolas de música, de esportes 
e de idiomas, e uma unidade social 
em Nova Contagem, onde oferta 
educação infantil gratuita para 
crianças em situação de vulnerabi-
lidade social e econômica. 

Conforme ressalta o diretor-
-geral da Rede Batista de Educação, 
professor Valseni Braga, a institui-
ção tem como missão contribuir 

para a formação integral do ser 
humano. Em vista disso, o estudan-
te é motivado a alcançar níveis de 
excelência nas dimensões corporal, 
cognitiva, socioemocional e espiri-
tual, por meio de um ensino que 
privilegia a construção do caráter. 

“Temos investido na abertura de 
novas unidades do Colégio Batista 
Mineiro, mantendo a visão dos fun-
dadores, que é ofertar uma educação 
integral de qualidade. Assim, unimos 
o melhor do conhecimento científico 
a uma formação comprometida com 
os princípios e valores cristãos em 
prol de uma sociedade mais justa e 
solidária”, completa Braga.

ensino bilíngue e de robótica

Assim como os demais colé-
gios, o projeto pedagógico da uni-
dade Sete Lagoas incluirá na grade 
curricular o ensino bilíngue para as 
turmas do maternal III ao ensino 
fundamental I. A proposta é fazer 
com que o estudante vivencie o 
mundo com a habilidade comuni-
cativa em dois idiomas como algo 
natural. Isso significa que o apren-
dizado do inglês é cotidiano, assim 
como o português, aplicando os 
dois idiomas juntos às ciências, à 
geografia, à matemática, às artes, 
etc. Dessa forma, os estudantes 
aprendem conteúdos de outras 
matérias por meio do inglês.  

B icampeão bras i le i ro de 
robótica pela World Robotics 
Olympiad (WRO) – competição 
do segmento mais importante 
do mundo na área educacional 
–, o Colégio Batista também 
levará o ensino de robótica para 
a unidade de Sete Lagoas. Ofer-
tado de forma extracurricular, 
o ensino de robótica tem o ob-
jetivo de instigar o estudante a 
realizar montagens, comparar, 
argumentar e pesquisar, além de 
motivá-lo a desenvolver soluções 
para a sociedade. O programa 
de robótica inclui ainda torneios 
internos e prepara equipes para 
a participação em torneios regio-
nais e nacionais.

101 anos de história

O Colégio Batista Mineiro foi 
fundado em 1º de março de 1918 
pelo casal de missionários batistas 
americanos professora Ephigênia 
e Dr. Otis Pendleton Maddox. A 
primeira classe tinha apenas 13 
alunos e iniciou em Belo Horizonte, 
na residência da professora Ephi-
gênia. Hoje, o colégio faz parte de 
uma estrutura maior, a Rede Ba-
tista de Educação, formada por 13 
unidades. Ao todo, a Rede Batista 
possui mais de 9 mil estudantes 
matriculados e emprega cerca de 
1.200 profissionais.

colégio Batista mineiro amplia atuação
com abertura de unidade em sete lagoas

Escola será inaugurada em fevereiro de 2020

colégio Batista, no bairro Floresta, foi a primeira unidade de ensino básico da rede Batista
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O grupo Aprender tem o obje-
tivo de promover a potencialização 
de práticas que contribuam para 
melhorias no processo de aprendi-
zagem de crianças e adolescentes. 
O projeto está sendo desenvolvido 
no Centro de Saúde Gentil Gomes, 
região Nordeste de Belo Horizon-
te, que estruturou uma equipe 
multidisciplinar para atender os 
estudantes com dificuldades de 
aprendizado. 

A iniciativa, além de acolher os 
alunos, também oferece aos pais e 
cuidadores as orientações e supor-
te necessários para lidarem com 
as dificuldades que os seus filhos 
apresentam em casa e na escola. 
O trabalho é desenvolvido em nove 
encontros, onde são promovidas 
ações de leitura, escrita e estimu-
lação cognitiva. O letramento é 
promovido por meio de atividades 
de processamento fonológico, 
ortográfico, leitura compartilhada 
e discussões. 

Josiane Barbosa, 34, é psicó-
loga e está acompanhando o seu 
filho Isac Hugo, 11, nos encontros. 

“Mediante as dificuldades que 
meu filho tem apresentado, tive 
que buscar ajuda médica e quando 
fiquei sabendo do grupo Aprender 
me senti acolhida. Temos que abra-
çar essa inciativa, pois é um sinal 
de que o Centro de Saúde Gentil 
Gomes, por meio da sua equipe, 
está com um olhar diferenciado 
para o nosso problema”, afirmou. 

O projeto foi criado após uma 
série de debates e reuniões da 
equipe do Centro de Saúde Gentil 
Gomes, que identificou um número 
crescente de crianças e adolescen-
tes sendo encaminhados para a 
unidade em função de problemas 
relacionados a dificuldades de 
aprendizado. Os profissionais se 
organizaram para criar um plano 
terapêutico e assim nasceu o 
Aprender, no qual cada profissional 
que compõe a equipe atua confor-
me a sua especialidade. 

A equipe multidisciplinar conta 
com profissionais da pediatria, 
psicologia, terapia ocupacional, 
fisioterapia, fonoaudiologia, nu-
trição, farmácia, assistência social 

e educação física, além de uma 
neuropedagoga voluntária. O pro-
jeto atende em média 15 crianças 
e adolescentes, com idade entre 7 
e 13 anos. Alguns deles, inclusive, 
já faziam acompanhamento com 
pediatras e psicólogos da unidade 
de saúde. 

Anar Walter Castilho Maro, 
gerente do Centro de Saúde Gentil 
Gomes, destaca a importância 
desse trabalho que impacta dire-
tamente na vida das crianças e 
adolescentes, no processo educa-
cional e na sociedade. “É grande 
a nossa expectativa em relação a 
essa iniciativa, que busca contribuir 
com a formação de famílias mais 
estruturadas e saudáveis. É preciso 
trabalhar as dificuldades de apren-
dizado e de convívio social de uma 
maneira integral, multidisciplinar 
e essa é a proposta do Aprender”, 
disse. 

Os encontros do projeto aconte-
cem às segundas-feiras, às 14h30. 
O Centro de Saúde Gentil Gomes 
está localizado na Rua Manoel 
Passos, 580, bairro Santa Cruz.

Segurança pública é discutida
por mulheres negras em BH
O Brasil tem como característica 

o racismo estrutural e institu-
cionalizado, o que marca suas 
políticas públicas, inclusive a 

da área de segurança. A constatação é 
de participantes de audiência pública 
da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG), realizada no dia 
16, que abordou a segurança pública 
na perspectiva das mulheres negras.

A reunião, solicitada pela deputada 
e vice-presidenta da comissão Andréia 
de Jesus (Psol), faz parte das ações 
do chamado Julho das Pretas, uma 
agenda conjunta de organizações e de 
movimentos de mulheres negras vol-
tada para o fortalecimento e discussão 
de pautas consideradas importantes 
para a superação das desigualdades 
de gênero e raça.

De acordo com a assessora de 
Projetos no Fundo Brasil de Direitos 
Humanos, Aline Cristina Campos de 
Souza, que fez uma pesquisa sobre a 
segurança pública, a construção dessa 
política pelo governo está orientada 
pelo racismo. “O racismo é estrutural e 
estruturante. Visa manter o privilégio 
de determinado grupo. Encarcerar em 
massa a população negra e pobre é 
um projeto de sociedade”, afirmou. 
Ela destacou ainda que a polícia é 
mal preparada e a Justiça não é bem 
estruturada.

A psicanalista coordenadora da 
Comissão de Psicologia e Relações 
Étnico-raciais do Conselho Regional de 
Psicologia de Minas Gerais (CRP-MG), 
Thalita Rodrigues, corroborou ao dizer 

que: “O racismo é estrutural, é uma 
forma de poder, é institucional. Ele es-
tabelece normas e formas de ação, fa-
cilitando que determinados grupos 
acessem espaços enquanto outros têm 
dificuldade”, enfatizou.

Formas de atuação 

Para Aline Cristina, os mecanismos 
que estão à disposição para reverter a 
situação são a atuação da população 
negra em diversas frentes, a participação 
em espaços de decisão e a pressão da 
sociedade como um todo para mudar 
essa realidade. “A segurança tem que ser 
um direito humano e deve se relacionar 
aos direitos fundamentais, pilares de uma 
vida digna”, salientou.

Abordagem truculenta 

A representante do Grupo Mães de 
Luto e Luta, Juthai Nogueira, enfatizou 
que a abordagem da polícia a um adoles-
cente branco é diferente a de um negro. 
Ela defendeu que a polícia entre na favela 
com um outro olhar. “Nossos filhos não 
podem ser sentenciados à morte. É uma 
dor irreparável”, destacou.

De acordo com a coordenadora-ge-
ral do Centro Nacional de Africanidade 
e Resistência Afro-Brasileira (Cenarab), 
Makota Célia Gonçalves, falar da mu-
lher negra é falar de uma pessoa que, 
historicamente, não tem direitos neste 
país. “Uma mulher branca pede ao filho 
para pegar um agasalho antes de sair 
de casa, eu mando meu filho pegar a 

identidade”, relatou. Makota acrescen-
tou que o olhar para a mulher negra 
deve ser diferenciado por essa e outras 
particularidades.

Jozeli Souza, assessora da vereadora 
de Belo Horizonte Isabella Gonçalves Mi-
randa (Psol), falou sobre a invisibilidade 
da mulher negra e lésbica. “Só podemos 
romper com a violência, quebrando com 
o silêncio”, defendeu.

mP e defensoria 

Segundo a promotora de Justiça e coor-
denadora do Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Combate à 
Violência Doméstica e Familiar Contra a 
Mulher, Patrícia Habkouk, o racismo é um 
enorme desafio.

Ela comentou que o Ministério Público 
(MP), até o momento, não conta com 
indicadores de raça e gênero. “Quando 
eu não tenho essas informações, como 
posso considerá-las no meu trabalho?”, 
questionou. A promotora enfatizou ainda 
que um novo sistema em desenvolvimento 
na instituição vai possibilitar que esses 
dados sejam registrados.

A defensora pública da Defensoria 
Especializada em Direitos Humanos, Co-
letivos e Socioambientais, Júnia Roman 
Carvalho, destacou a situação da popula-
ção encarcerada que, conforme enfatizou, 
é formada sobretudo por pessoas negras. 
Ela disse que as mães dessas pessoas são 
constantemente discriminadas.

Júnia enfatizou ainda a subnotificação 
de casos de violência cometidos por policiais 
e agentes carcerários. “A violência estatal é 
complicada e difícil de denunciar. A tortura 
nunca acabou no Brasil”, disse. Em sua 
opinião, a dificuldade aumenta porque há 
uma falta de ação por parte do Judiciário.

Parlamentares 

A deputada Andréia de Jesus falou 
que é importante discutir a questão e dar 
visibilidade aos problemas enfrentados pela 
população negra. A deputada Beatriz Cer-
queira (PT) também enfatizou a relevância 
do debate. Ela defendeu que mais mulheres 
ocupem espaços de poder e de decisão.

Já a deputada Leninha (PT) falou sobre 
a execução de pessoas negras pelo Estado. 
Em sua opinião, elas são abordadas de for-
ma desproporcional pela polícia. Estamos 
empenhados em dar voz e propor medidas 
mais eficientes”, enfatizou.

PBh oferece auxílio para estudantes
com dificuldades de aprendizagem
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Após tragédia, Prefeitura de Brumadinho 
foca em saúde mental dos moradores
Atendendo ao convite do 

Coes Nacional, Ministério da 
Saúde e Médicos Sem Fron-
teiras, a coordenadora das 
equipes de matriciamento em 
saúde mental na atenção pri-
mária, Vanuse Braga, partici-
pou do Curso de Inverno sobre 
“Desastres, Atenção psicosso-
cial e Saúde mental” realizado 
pela Fiocruz de 8 a 12 de julho, 
na Escola Nacional de Saúde 
Pública Sérgio Arouca – Fiocruz 
/ Rio de Janeiro, onde fez uma 
apresentação sobre a situação 
atual de Brumadinho depois da 
tragédia da Vale. 

O foco principal foi o adoe-
cimento da população e o au-
mento dos transtornos mentais. 
“O curso reforçou nosso enten-
dimento de que Brumadinho 
está trilhando o caminho certo 
no trabalho em saúde mental, 
focando nos atendimentos 
psicossociais e comunitários”, 
destaca Vanuse.

Para o prefeito Nenen da 
Asa (PV) é importante que 

os profissionais da prefeitura 
passem por cursos de capacita-
ção para lidar com a situação 
de crise que Brumadinho vive 
depois da tragédia, porque 
trata-se de uma situação sem 
precedentes que pegou a todos 
despreparados. 

“Nunca passou pela nossa 
imaginação que viveríamos essa 
crise em Brumadinho. Um dos 
nossos objetivos agora é capaci-
tar nossos profissionais para que 
eles cuidem bem da saúde de 

nossa população, e que também 
repassem a experiência para 
outros municípios. Se fomos e 
estamos sendo ajudados, preci-
samos retribuir”, declara.

Aprendizado

Durante o curso houve troca 
de experiência entre professores 
e alunos. O grupo de professo-
res foi formado por profissionais 
da organização Médico Sem 
Fronteiras; pesquisadores da 
Fiocruz; e trabalhadores que 
já vivenciaram situações de 
desastres, como a tragédia da 
Samarco em Mariana, enchen-
tes em Teresópolis e o incêndio 
na boate Kiss. 

Já os alunos eram pesso-
as envolvidas em situações de 
atendimento à população, que 
sofreu os danos de desastre, 
além daqueles que também 
participaram de projetos de 
pesquisa de mestrado ou dou-
torado, cujo tema é desastre e 
o adoecimento da população.

nenen da Asa diz que é
importante que os profissionais

da prefeitura passem por
cursos de capacitação
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curso. A Vigilância Sanitária de Belo 
Horizonte está iniciando uma fiscalização 
de normas em todos os hotéis, restaurantes, 
bares lanchonetes, motéis, pizzarias, chur-
rascarias e similares. O Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes Bares e Similares de Belo Hori-
zonte (Sindhorb) e a Associação Mineira de 
Bares e Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes 
(Amibar), em parceria com a Alimentum 
Consultoria, estão recebendo inscrições para 
mais um curso na área de manipulação de 
alimentos, exigido pela Anvisa. O custo é de 
R$ 150,00 por aluno de empresa associada 
e de R$ 180,00 para não associada. O curso 
dura 5 dias, de 29 de julho a 2 de agosto, das 
15h às 19h, na Avenida Brasil, 510, auditório 
4º andar, Santa Efigênia, Belo Horizonte. As 
inscrições podem ser feitas pelo site www.sin-

dhorb.org.br ou pelo telefone (31) 3201-3144.

10 erros que podem levar um hotel ao 
fracasso. Os erros são apontados pelo site 
Minder, plataforma global de aquisição de 
hóspedes no setor hoteleiro, que reuniu 
algumas falhas que comprometem a experi-
ência dos clientes e o potencial dos negócios: 
1) falha ao fornecer informações básicas 
de contato. 2) uso de vídeos e músicas de 
automática no site. 3) uso incorreto de redes 
sociais. 4) fotos de má qualidade. 5) exigir 
downloads por informações simples. 6) co-
nectar com o canal de distribuição incorreto. 
7) ignorando o potencial da área local. 8) 
não escutar ou responder as avaliações. 9) 
não estar atendo à sazonalidade. 10) falta de 
atenção aos detalhes no serviço de limpeza.

c A n A l   A B e r t o

não comemore o gol, esPere o vAr

diminuir A recessão

ArrAiá do cruzeiro

Esse tal de VAR está, a cada 
jogo, acabando com a ale-
gria do futebol e do torcedor. 
Agora, quando acontece um 

gol é preciso esperar pelo me-
nos 5 minutos para o árbitro 
confirmá-lo. O VAR, para mim, 
é imoral e também parcial, che-

gando ao ridículo de anular ou 
validar um gol legítimo. Daqui 
a alguns anos, do jeito que está, 
não haverá mais árbitros.

Com a promessa do governo 
federal em liberar até 35% do sal-
do do Fundo de Garantia (FGTS), 

a expectativa é que seja injetados 
R$ 42 bilhões na economia. Essa 
medida emergencial não deixa 

de ser um alívio momentâneo 
para a economia e, também, 
para sairmos dessa recessão.

Em noite de festa, com 
quadrilha e shows, aconteceu 
sábado, dia 20 de junho, o 

Arraiá do Cruzeiro, na sede do 
Barro Preto. Aproximadamente 
1.500 pessoas prestigiaram o 

evento. Parabéns à diretoria do 
Cruzeiro Esporte Clube pela a 
organização.

Alex de Freitas entrega reforma
do campo de futebol estrelinha

O prefeito Alex de Freitas e o vice 
William Barreiro (PV) participa-
ram da solenidade de entrega 
das obras de reforma do campo 

do Estrelinha, no bairro Campina Verde, 
na regional Ressaca, no último dia 14, 
durante o festival de aniversário pelos 
33 anos da Associação Atlética Estrelinha. 
O evento reuniu atletas, representantes 
do futebol amador, autoridades e a 
participação efetiva da comunidade para 
festejar e conhecer as novas instalações 
e os benefícios à região.

A associação homenageou Alex, 
William e outras autoridades municipais, 
além de representantes do futebol ama-
dor e os fundadores do time. Foram en-
tregues troféus aos clubes participantes 
do festival e placas de Menção Honrosa 
aos representantes do Executivo, Legisla-
tivo, fundadores e apoiadores da associa-
ção e integrantes da comunidade local.

“É com alegria que fazemos esta 
entrega hoje. Esse é um campo com de-
mandas históricas, de décadas, a serem 
resolvidas. Agora temos a satisfação de 
fortalecer a parceria entre a prefeitura e 
os clubes de futebol amador e receber o 
reconhecimento daqueles que fazem o 
futebol em nossa cidade. Sabemos que 
ainda há muito a fazer, mas este é um 
novo momento e vamos continuar traba-
lhando para resgatar o futebol amador 
de Contagem”, destacou o prefeito.

Ele acrescentou que a prefeitura 
tem o compromisso de trabalhar pelo 
bem do esporte, atuando como media-
dora na solução dos problemas. “Esse é 

nosso papel, nosso dever de atuar junto 
à comunidade de forma transparente, 
eficiente e promovendo o bem-estar da 
população”.

William também destacou a impor-
tância do trabalho desenvolvido junto à 
população. “Precisamos lembrar que os 
campos de futebol também são espaços 
de convivência dos moradores. Hoje 
trazemos para a comunidade um local 
de convívio, de harmonia e de lazer. Fico 
feliz em poder estar aqui e ver a alegria 
das pessoas, dos idosos que fundaram 
o clube e das crianças que ganham um 
lugar para se divertir e praticar esporte”, 
concluiu.

Para o presidente do Estrelinha, 
Matteus Pereira da Silva, as obras são 
fundamentais para o crescimento do 

esporte e trazem benefícios valiosos para 
a região. “Estamos felizes com a nova 
estrutura do campo. Esse é um momento 
de comemorar junto ao nosso povo e 
agradecer o empenho da prefeitura, que 
atendeu nossas demandas mesmo com 
as dificuldades que tem enfrentado”, 
disse.

Ele destacou que não se trata apenas 
da reforma do campo, mas o resgate de 
uma história construída há 33 anos. “Esse 
aniversário está sendo comemorado com 
essa estrutura e, principalmente, com a 
alegria das pessoas. Vamos continuar o 
trabalho, fazendo do esporte um elo de 
formação, de bom convívio e de lazer 
para todos os moradores. É um presente 
pela dedicação, apoio e confiança que 
nos transmitem no dia a dia”.
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Prefeito de Juiz de Fora visita obras
do Museu Mariano Procópio

O resgate do decorativismo 
do prédio Villa Ferreira Lage, 
pertencente ao conjunto ar-
quitetônico do Museu Mariano 

Procópio, é o foco da nova etapa das 
obras de restauração. Com o uso, prin-
cipalmente, da técnica da decapagem, 
estão sendo recuperadas as pinturas 
originais de paredes, tetos, assoalhos, 
rodapés e sobrevergas. Os cômodos que 
estão passando por este processo no 
momento são o “torreão” e as salas de 
música, visitas e a “um”. As obras estão 
contemplando também os condutores 
de águas pluviais da edificação que pas-
saram por vídeo inspeção, serão limpos 
e recuperados.

O prefeito Antônio Almas (PSDB) 
visitou as obras de recuperação do mu-
seu. “Estamos trabalhando para que as 
novas gerações tenham oportunidade 
de ver a riqueza do Mariano Procópio, 
que é o segundo museu imperial do 
Brasil. Em breve, com essa nova etapa de 
restauro, vamos entregar 85% das obras 
de decorativismo. Enquanto isso, continu-
aremos na busca de recursos, tanto na 
esfera pública quanto na privada, para 
que possamos abrir esse espaço para 
a sociedade o quanto antes”, afirmou.

A retomada do restauro do prédio 
histórico começou em 22 de maio deste 
ano. A previsão é de que esta fase seja 
concluída em setembro. A continuação 
da obra está sendo possível devido ao 
patrocínio de mais de R$ 1 milhão da MRS 
Logística S/A, por meio da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura. Uma equipe de 26 
pessoas, entre profissionais de Juiz de 
Fora e do Rio de Janeiro, atua na obra, re-
alizada pela empresa Concrejato Serviços 
Técnicos de Engenharia S/A, contratada 
por meio de licitação pública, com ampla 
experiência na área de restauração, res-
ponsável pelas obras do Museu Nacional, 
após o incêndio ocorrido em setembro 
de 2018.

Segundo o diretor da Fundação Mu-
seu Mariano Procópio (Mapro), Antônio 
Carlos Duarte, o processo na Villa, por 
sua riqueza no decorativismo, é lento e 
minucioso, seguindo rigorosos conceitos 
de restauro e de níveis técnicos. “Toda a 
obra é regulamentada pelos órgãos pa-
trimoniais e as descobertas pertinentes 
são levadas para aprovação dos mesmos. 
Atualmente, os institutos do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Minas Gerais (Iepha) e o Conselho 
Municipal de Preservação do Patrimônio 
Cultural (Compac) estão analisando se 
mantemos ou não o papel de parede 
da casa. Apesar de não ser do período 
da construção da mesma, em 1861, faz 
parte da primeira intervenção pela qual o 
imóvel passou, provavelmente no século 
19. Não é uma decisão simples optar pela 
originalidade em questões como esta”.

Concluir os ambientes considerados 
os mais requintados, que possuem 
decorativismo mais rebuscado para a 
época, é o objetivo dessa etapa. “Além 
da reintegração da pintura, estamos 
nos dedicando à recuperação da origi-
nalidade de cada detalhe dos adereços. 
Em um dos cômodos, por exemplo, está 
sendo realizado o douramento de um 

elemento no teto, que seria um florão. 
O processo é feito com a aplicação do 
mordente, que, posteriormente, recebe 
a folha de ouro, material importado da 
Itália”, explicou a arquiteta responsável 
pela obra, Janaína Genaro.

Um dos ambientes mais conhecidos 
da casa, a sala de música, também está 
recebendo cuidados especiais. “Todos os 
boizries, que são os painéis de madeira 
aplicados nas paredes, serão retirados, 
para receberem tratamento e serem 
revitalizados. Outras peças do espaço, 
como alguns anjos decorativos, já estão 
sendo recuperadas”, contou o diretor.

Prédio histórico
De acordo com Durte, a Villa Ferreira 

Lage, projetada pelo arquiteto alemão Carlos 
Augusto Gambs, que veio a Juiz de Fora a 
convite de Mariano Procópio, especialmente 
para este propósito, é uma casa pioneira em 
modernidade para sua época: “A arquitetura 
do prédio possui modernidade estilística e 
tecnológica. É uma das primeiras residências 
de estilo eclético do país e uma das primeiras 
com sistema hidráulico. Raras edificações do 
século 19 possuíam água dentro de casa, 
por exemplo”.

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 renas-
centista, da “Chácara dos Ferreira Lage”, 
era destinada ao veraneio da família.

O complexo arquitetônico do Museu 
Mariano Procópio, que compreende a Villa 
Ferreira Lage e o prédio foi doado ao mu-
nicípio em 1936 por Alfredo Ferreira Lage, 
filho de Mariano, considerado o maior 
mecenas de Juiz de Fora. Atualmente, o 
museu possui acervo de 55 mil itens, sen-
do considerado o segundo maior do Brasil 
em importância do período imperial.

Antonio Almas: “estamos trabalhando
para que as novas gerações

vejam a riqueza desse museu”
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leíse costa

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 A copa América do Brasil

Aqui estiveram grandes craques do nosso continente que brilham em outros países

A Copa América vencida pelo 
Brasil, no Maracanã, mostrou a 
força do futebol sul-americano 
em todos os sentidos. Aqui es-
tiveram os grandes craques do 
nosso continente que atuam e 
brilham em outros países, prin-
cipalmente na Europa.

Há uma diferença de valores 
monstruosa entre a realidade 
dos nossos clubes e a pujança 
financeira das grandes corpo-
rações do velho continente. 
Isso já deixou se ser há muito 
tempo apenas comparação de 
números, mas mostra a dura 
realidade entre as economias 
de lá e a desse lado do mundo.

De qualquer maneira, con-
tinuamos produzindo grandes 
craques e, se não fosse a pressa 
de vender as revelações para 
quitar dívidas urgentes, poderí-
amos ter nos nossos gramados 
mais brilho técnico e mais pú-
blico. É lamentável a repetição 
irritante de dirigentes de ficar 
criticando tudo sem exceção. 

Os argentinos que ainda 
pensam ter um mundo de cra-
ques além de Messi, cumpriram 
um triste papel. A seleção dos 
hermanos se classificou para 
a Copa da Rússia no apagar 

das luzes e veio para a Copa 
América no Brasil com um téc-
nico interino e alguns jogadores 
medíocres. 

Haverá uma nova Copa 
América em 2020, com novo 
modelo, disputada simultane-
amente em junho na Argentina 
e na Colômbia, com repetição 
a cada 4 anos em rodizio de 
países. Tomara que dê certo. A 
nova diretoria de CBF está cheia 
de esperança de novos tempos 

depois do desastre da era Ricar-
do Teixeira/Marin.

O povo sul-americano con-
tinua apaixonado pelo futebol, 
e precisamos nos preparar para 
um futuro Mundial de Clubes, 
onde só vai jogar peixe grande. 
Temos história, clubes cente-
nários e qualidade técnica. Se 
organizar, vamos dar trabalho. 
Se ficar como está, permanece-
remos, por mais um longo tem-
po, no terceiro mundo da bola.
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lutador mineiro se prepara para
competição de jiu-jitsu nos euA

Glauco Gominha chegava a pedalar 60km para conseguir treinar

Aos 32 anos, o belo-
hor izont ino Glauco 
Gominha  já  rodou 
o  Bras i l .  Pr imei ro, 

acompanhando o pai, técnico do 
setor de engenharia, que mudava 
quase que de ano em ano em 
função da profissão. Depois, 
começou a própria saga em busca 
de seu objetivo: consagrar-se 
lutador profissional de jiu-jitsu. 
Para isso, o ano de 2019 será 
um divisor de água na carreira 
do mineiro. Faixa-marrom, ele 
se prepara para lutar no Orlando 
Summer, competição da Federação 
Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro 
(IBJJF), no dia 28 de julho, na 
Flórida (EUA).

Mesmo lutando taekwondo 
desde os 5 anos e, depois, capoei-
ra, muay thay e luta livre, Gominha 
só conheceu o jiu-jitsu em 2009, 
já casado. Foi sua esposa quem 
falou sobre o treino da luta que 
acontecia na academia em que ela 
malhava. “Era a equipe Caveirinha 
do mestre Aldo Januário, onde 
o responsável local pela equipe 
era o mestre Carlos Júnior, mais 
conhecido como ‘Borracha’. Toda 
a minha formação desde a faixa 
branca até a roxa foi realizada com 
ele”, lembra.

No final de 2017, o lutador se 
mudou para Praia Grande, em 
São Paulo, para um dos passos 
mais ousados da carreira. “Que-
ria uma oportunidade de viver 
somente do jiu-jitsu, foi onde 
conheci o mestre Alexandre, o 
Pezão, da equipe Checkmat. Foi 
nessa equipe que me dediquei 
24h do jiu-jitsu, onde o mestre 
Pezão trabalhou duro para me 
preparar e aperfeiçoar a minha 
luta para as competições”, conta. 

Fora do tatame, o mineiro e a 
família também travavam lutas. 
“Sobrevivia da ajuda financeira da 
igreja, por meio do projeto ‘Atletas 
em Ação’. Também tive ajuda de 
muitos amigos de treino que doa-
vam cesta básica para mim, minha 
esposa e minhas filhas”. Nessa 
fase, Gominha chegava a pedalar 

60km para conseguir treinar. Mas 
nem só do gosto amargo das difi-
culdades foi feito 2018, no final do 
ano, o lutador colhia frutos: cam-
peão brasileiro, pan-americano, 
sul-americano e mundial da CBJJE. 
Fechou o ano como o 16° melhor 
atleta do mundo pela IBJJF. 

Há um ano e 3 meses, Gomi-
nha se mudou para os EUA. O obje-
tivo continua o mesmo: manter-se 

financeiramente com o esporte. “A 
minha vinda para cá foi pra buscar 
estar entre os melhores lutadores 
de jiu-jitsu do mundo, para fa-
zer grandes lutas e me destacar 
porque acredito no meu jiu-jitsu 
e sei que tenho condições de 
estar entre os melhores”. A rotina 
também continua puxada. “Meu 
dia começa às 6h na academia 
que dou aula para uma turma até 

8h30. Saio direto para o trabalho 
na construção civil, onde fico até 
às 18h. De lá mesmo, vou direto 
para o treino de competição que 
termina às 21h. Depois do treino, 
vou para outra academia realizar 
a preparação física”.

Na reta final da preparação 
para competição da próxima se-
mana, o lutador está seguro. “Es-
tou confiante de obter mais esse 

título, pois somente eu, minha 
família, meus coachs e parceiros 
de treino sabem o quanto me 
dedico para viver do jiu-jitsu e me 
sagrar campeão”. A luta servirá 
como treinamento para o Cam-
peonato Mundial de Masters, que 
acontecerá no dia 11 de agosto, 
em Las Vegas (EUA). “Esse é um 
dos meus alvos a ser conquistado 
neste ano”, crava.

com rotina pesada nos euA, atleta trabalha na construção de dia e treina à noite.“Queria uma
oportunidade
de viver somente
do jiu-jitsu, foi
onde conheci o
mestre Alexandre,
o Pezão, da
equipe Checkmat”
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