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A partir de agora, bancos e empresas podem incluir nomes na lista do Cadastro Positivo sem a necessidade de au-
torização prévia. A medida pretende beneficiar o bom pagador, pois ele terá mais vantagens em relação aos que 
ficam devendo ou não tem pontualidade nos pagamentos. Com isso, o mercado de crédito em Minas 
Gerais poderá ganhar mais 2 milhões de clientes e movimentar até R$ 102 bilhões na economia. 

Para o presidente da ANBC Elias Sfeir, a ação é um importante instrumento que vai alavancar a disciplina de 
crédito no país. “Ele traz mais transparência, uma vez que permite avaliar o risco da transação pelo credor”.

Alexandre Kalil
já articula grupo
político para as

eleições de 2020
As eleições para as prefeituras só 

acontecerão no final do próximo ano, 
mas o assunto já começa a ser deba-
tido com intensidade, especialmente, 
nos grandes municípios. Em Belo Hori-
zonte, o prefeito Alexandre Kalil (foto) 
já contabiliza apoios importantes, a 
exemplo do PV, MDB, PDT, PRB e PP. 
Atualmente, Kalil é o presidente do 
PSD estadual e sua popularidade faz 
aumentar a lista de interessados na 
disputa pelo posto de seu vice.
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homens sob Pressão
O que significa ser homem para você? A verdade é que essa pergunta tem 

incomodado e feito mal inclusive para eles, uma vez que antes mesmo de nascer, 
uma série de expectativas são impostas ao gênero. Nesta matéria, abordamos a 
masculinidade tóxica, uma forma repressiva no qual o comportamento da pessoa 
precisa ser baseado na lógica cultural do “macho”. O edição do brasil conversou 
com o psicanalista Marcell Santos que esclareceu pontos cruciais para repensarmos 
a forma como os homens têm sido criados.

Quase metade dos brasileiros
não pratica exercícios físicos 

Segundo a OMS, uma média de 47% dos brasileiros não se exercitam 
o suficiente. Aliás, a organização recomenda que se faça, por semana, 
aproximadamente, 150 minutos de uma alguma atividade moderada ou 
75 minutos de um esporte mais intenso.

De acordo com pesquisa da CDL/BH, 
espera-se um crescimento de 1,33% nas 
vendas do Dia dos Pais e a arrecada-
ção de R$ 1,82 bilhão em agosto. “Belo 
Horizonte está se comportando melhor 
economicamente do que outras capitais 
do Brasil. Há queda do desemprego, mas 
ainda espera-se a aprovação das reformas 
federais”, diz Marcelo de Souza e Silva 
(foto), presidente da entidade.

O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB), esteve 
pessoalmente para acompanhar o resultado da revitaliza-
ção da iluminação pública da Praça Agassi, localizada ao 
lado do Museu Mariano Procópio.
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cdl/bh prevê faturamento de r$ 1,82 bi
no comércio da capital no dia dos Pais
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leíse costa

masculinidade tóxica
oprime os próprios homens

Antes mesmo do homem nascer, uma série de ex-
pectativas são impostas ao gênero. Não chore, não 
fale de sentimentos, não seja sensível, não rebole, 

não seja vaidoso, não use isso ou vista aquilo são alguns 
dos comportamentos esperados. Caso o menino ouse 
quebrar essa perspectiva, a ordem vem sem piedade: “Vire 
homem!”. A masculinidade da forma como é construída 
produz homens agressivos e com uma enorme dificuldade 
em falar sobre seus sentimentos. Para repensar a forma 
como os homens são criados, surgiu o conceito de mascu-
linidade tóxica e para aprofundar neste tema, o edição do 
brasil conversou com o psicanalista Marcell Santos.

“A masculinidade tóxica pode
te matar no trânsito, no
estádio, na padaria ou
em qualquer lugar,
porque os meninos são
ensinados a resolver sua
vida na porrada e no grito”

o que é a chamada masculinidade 
tóxica? 

É uma forma repressiva no qual o com-
portamento da pessoa precisa ser baseado na 
lógica cultural do “macho”. Algumas caracte-
rísticas são marcantes, por exemplo, a força 
física como um ponto de grande vantagem. 
Para isso, as emoções precisam ser reprimidas 
e a hipersexualização é forte, bem como a 
violência e agressividade. Podemos definir a 
masculinidade tóxica como perfis que dife-
renciam aquilo que é de menino e o que é de 
menina e seguem esta regra.

qual a relação da masculinidade 
tóxica com o machismo?

A masculinidade tóxica é o resultado pes-
soal vindo da cultura machista. Todos nós 
temos desejos subjetivos a serem realizados, 
porém, muitos deles são escondidos e não 
realizados quando vão em direção contrária 
à cultura familiar e social. Uma pessoa que 
vive em uma sociedade que define o que 
é de menino e o que é de menina limita 
o desenvolvimento psíquico do humano, 
causando pressões, traumas e conflitos 
psicológicos, já que essa pessoa vai precisar 
abrir mão de seu desejo mais íntimo para 
responder a um papel socialmente estabe-
lecido e engessado.

esse tipo de comportamento acon-
tece desde que o mundo é mundo? 

Se partirmos da evolução humana, a partir 
dos homens das cavernas, temos o mito do 
homem que puxava as mulheres pelos ca-
belos, o que caracteriza um comportamento 
completamente machista e tóxico. Se formos 
para o lado judaico cristão não ficamos de 
fora, já que ele enxerga, em vários momentos, 
a mulher como um ser inferior ao homem. 
Aponto que o machismo e a masculinidade 
tóxica estão em voga desde o primeiro nasci-
mento do humano.

Por que esse assunto está em evi-
dência atualmente?

Segundo o último Atlas da Violência, em 
2017, mais de 4 mil mulheres morreram. Isso 
quer dizer que falar de machismo e masculi-
nidade tóxica é mais do que necessário. Tor-
nar esse assunto central é fazer com que os 
homens possam se questionar sobre o que 
estão fazendo com a vida deles e de outras 
pessoas. É uma tentativa de salvar vidas, 
tanto de mulheres quanto de homens. Digo 
dos homens também, porque muitos sofrem 
pela masculinidade tóxica, àqueles que não 
se aderiram ao meio social extremamente 
machista e falocêntrico são vítimas diretas 
da masculinidade tóxica. 

o que seria um exemplo de com-
portamento caracterizado como 
tóxico?

Poderia passar dias citando exemplos, 
mas um é o fato do homem jamais poder 
negar sexo, a masculinidade tóxica faz do 
homem uma máquina de sexo, um animal 
irracional. Isso é um perigo, porque tal 
imposição é a base da cultura do estupro. 
Outro exemplo que escutamos muito quando 
criança é “menino não chora, menino tem 
que ser forte”. Reprimir sentimentos causa 
uma tensão psíquica e, alguns homens não 
possuem dinamismo suficiente para des-
carregar suas forças mentais reprimidas em 
outros lugares. Eles, então, podem depositar 
essa frustração nas mulheres, sejam elas 
parceiras, irmãs, filhas, etc. E isso é o que 
mais acontece. A masculinidade tóxica pode 
te matar no trânsito, no estádio, na padaria 
ou em qualquer lugar, porque os meninos 
são ensinados a resolver sua vida na porrada 
e no grito. Não são criados para dar vazão 
a sua agressividade de outra forma, isso é 
uma característica masculina e muito tóxica.

como a masculinidade tóxica afeta 
as mulheres e os próprios homens?

Ela causa nas pessoas um grande problema 
de exaustão. Responder ao desejo da sociedade 
e ignorar seus próprios anseios exige, cada dia 
mais, uma força imensa para manter seus an-
seios reprimidos. Esse ato cansa e essa exaustão 
pode ser liberada rapidamente com violência. Na 
psicanálise, nós sabemos que a violência é uma 
forma muito rápida de jogar para fora as tensões 
que insistem em se estabelecer no psiquismo. As 
mulheres sofrem bastante pela violência que a 
masculinidade impõe. Elas já saem de casa com 
medo. Temor de terem seus corpos invadidos, de 
serem violentadas verbalmente, com xingamentos 
em forma de elogios e olhares maliciosos. Além dis-
so, os números mostram o aumento do feminicídio.

É possível desconstruir esse compor-
tamento? 

Sim, com psicanálise, terapia, grupos focais 
de discussão e ensinando os meninos que seus 
sentimentos podem ser demonstrados. A melhor 
forma de tratar a masculinidade tóxica é fazer 
com que a pessoa descreva e diga quais são 
seus problemas. A palavra é a única forma de 
ressignificar tudo de ruim que temos.

esse termo traz à tona o conceito 
de “novas masculinidades”. o que 
é isso?

É a tentativa de salvação da humanidade. 
É romper com os estereótipos de gênero, é per-
mitir que o homem tenha uma possibilidade de 
um novo olhar para suas demandas e questões 
sociais. É mostrar que é possível um homem 
não ser construído a partir de uma norma fálica, 
patriarcal, é respeitar as mulheres, chamar aten-
ção de amigos que apresentarem características 
machistas. Novas masculinidades é permitir que 
o homem saia dos velhos padrões, que seja livre 
de estereótipos repressores, que lute por equida-
de e condições mentais e sociais mais saudáveis. 
Novas masculinidades é o futuro.

os idosos pagam a conta
Os especialistas têm alertado que, isoladamente, a reforma da Previdência 

não colocará o desenvolvimento nos trilhos. Mas os auxiliares do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) fizeram um trabalho exaustivo de marketing para mostrar que, 
sem essa medida, o Brasil iria para a bancarrota em poucos anos. 

Agora que o assunto está a um passo de ser encaminhado positivamente, 
faltando apenas a aprovação do Senado, surgem vozes do Palácio do Planalto 
enfatizando ser necessária também a reforma Econômica, pois sem ela não acon-
tecerá o aquecimento na economia nacional. 

O brasileiro está exaurido, sobretudo, por questões relacionadas à falta de 
condições de manter sua situação financeira em dia, cujo sofrimento se deve ao 
desemprego e subemprego de muitos trabalhadores, que encalacrados com-
prometem suas rendas, dificultando a possibilidade de sustentar suas famílias 
com dignidade.   

Toda essa mazela está dizimando, principalmente, a classe média que vai 
às compras, faz o dinheiro circular e aumenta o movimento no comércio, o que, 
consequentemente, puxa a produção industrial e diversos outros meios, como 
o setor rural, etc.

Um sinal desse enfraquecimento é uma recente pesquisa da CNDL e do SPC 
Brasil informando que 62,6 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas, 
número assombroso, uma vez que representa uma média de 41% da população 
adulta. O volume de inadimplentes cresceu em 1,7% em junho. Agora, pasmem: 
o grupo dos idosos entre 65 e 84 anos foi o que mais deixou de quitar suas obri-
gações, cuja alta foi de 7,5%.

Atualmente, os aposentados vivem buscando meios para ajudar sustentar os 
seus familiares, afinal muitos deles fazem parte dos 14 milhões de desempregados. 
Por tudo isso, 2019 está frustrando as perspectivas que apostavam em um cresci-
mento mesmo que modesto.

Neste segundo semestre, já começam a surgir as primeiras projeções relacio-
nadas a um possível recuo da inadimplência. Não bastasse essa realidade, outro 
dado revela que a queda desses indicativos só deverá conquistar efeito positivo no 
final de 2020. Sendo assim, por enquanto, teremos de conviver com a frustração 
no que se refere ao crescimento e desenvolvimento. 

Não devemos deixar de chamar o governo a sua responsabilidade. Quando 
o Executivo falha ou erra em suas metas, coloca a vida de muita gente em risco. 
Suas políticas monetárias e fiscais precisam de consistência para evitar que o 
pobre continue pagando a conta, especialmente quando há improvisações das 
autoridades no trato de um assunto tão relevante quanto esse. 

Enquanto frases de repercussão são emitidas pelo chefe da nação, os 
aposentados brasileiros se sacrificam, buscando uma maneira de não sucumbir 
diante do nosso atual cenário. O governo tem a obrigação de trabalhar em prol 
do bem comum, ao invés de usar o poder para propalar ideologias de qualquer 
natureza, deixando todos a mercê de suas vaidades pessoais ou de grupos.
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o Pai nosso de bolsonaro
Chove pressão sobre o Palácio do Planalto. 

Por essa razão, Jair Bolsonaro (PSL) pede 
licença aos pastores evangélicos, corre à 

catedral de Brasília e apela aos céus com uma 
prece inspirada no Pai Nosso: “Pai Nosso, que 
estais no céu, santificado seja o Vosso Nome”.

 Proteja-me, meu Pai, por ver meu nome 
descendo do altar da santificação só 6 me-
ses depois de eleito. Confesso, Senhor, que 
continuo a animar os que me escolheram, 
uso frases e imagens que me enquadram na 
extrema direita, conservador nos costumes, 
liberal na economia. Sim, estou ansioso 
para ver aprovada a reforma da Previdência, 
portão das outras reformas. 

Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a 
Vossa Vontade, assim na terra como no céu. 
Venham a mim, meu Pai, políticos de todos 
os partidos, principalmente do Centrão, sob 
a esfera do Rodrigo Maia (DEM), pessoa que 
gosto de fustigar na esteira com “uma no 
cravo, outra na ferradura”. Confesso que não 
confio nesses deputados do PSL, meu partido, 
turma sem experiência e jogo de cintura. 
Afaste de mim petistas e psolistas, alvo dos 
meus tiros de capitão de artilharia.

Senhor, sou um militar sem muito apetite 
para as demandas da política, apesar dos 
meus quase 28 anos no Parlamento. 

Convoquei um grupo de amigos militares 
para me ajudar nas borrascas, mas não temo 
desagradar a quem não faz a lição de casa. O 
general Santos Cruz saiu chateado, mas em 
seu lugar coloquei um general mais estrelado. 
Mais amigo.

Agrada-me o poder, ser o centro do de-
bate e chamado de “mito”. Mas agora me 
preocupam as vaias da oposição. Vou rever 
essas idas a estádios de futebol. 

Pelo meu Reino, perdão, por minha 
reeleição, serei capaz de mudar minha ín-
dole, fazer a vontade dos outros, embora o 
confessionário político não seja minha praia. 
Sem uma profunda reforma política, voltarei 
às ruas nos braços do povo.

Agradeço, Senhor, a oportunidade de 
sentar na cadeira presidencial. Graças a isso 
já entrei no círculo dos mais importantes do 
planeta, entre eles meu amigo Donald Trump, 
o chefão da China, Xi Jinping, a dura primeira 
ministra alemã, Angela Merkel e o jovial presi-
dente da França, Emmanuel Macron. Este vive 
me jogando na cara coisas que desconhece, 
como a Amazônia. Digo e repito: nosso país 
é uma virgem desejada por tarados.

- O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 
Ajude-me, Senhor, a manter o pãozinho 
e o frango de mais de 13 milhões de 
famílias do Bolsa Família. Não consegui 
ainda, meu Pai, aliviar o sofrimento de 
13 milhões de desempregados e mais de 
12 milhões de subempregados. Esse é o 
calcanhar de Aquiles, o espinho atraves-
sado na garganta. Mas tenho esperança 
no meu “posto Ipiranga”, Paulo Guedes: 
o desemprego começará a baixar em 
meados do próximo ano.

Estou com receio de que o senhor Luiz Iná-
cio Lula da Silva seja libertado para zoar com 
o meu governo. Ele e os seus amigos do PT, 

PSOL, PSB, PCdoB e outros nanicos vão fazer 
de tudo para bagunçar o pleito de prefeitos 
em 2020 e antecipar a eleições de 2022. 

As minhas galeras fiéis estarão prepa-
radas para enfrentar a guerra entre os três 
terços que dividem o país: um meu lado; 
outro da oposição; e o terceiro sem rumo, 
olhando a direção do vento.

Ah, como é interessante, Senhor, ver o 
meu ministro Sergio Moro, apesar de criticado 
pela mídia, continuar aplaudido nas ruas. Se 
continuar assim, meu Pai, terei de defenestrá-
-lo mais adiante, porque não o quero como 
concorrente 2022. 

- Perdoai as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido 
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-
-nos do mal.

Tentarei perdoar meus opositores, mas 
jamais aceitarei a tese de que o cara que me 
deu a facada é desmiolado. Tudo armação. 

Sei que falo demais, meu dia a dia é um 
palanque. Mas tenho saudades das ruas, 
Senhor.  Gosto das palavras simples, limita-
do que sou. Uso minha verve para agradar 
minha galera. Sou respeitado pela direita 
mundial. Quem chegou a ser tão amigo de 
um presidente da maior democracia ociden-
tal, os EUA? Dizem que sou estrela brilhante 
da constelação da direita mundial.

Ajude-me, Senhor, a chegar ao final do 
mandato com boa avaliação.

E perdoai-me, Senhor, se eu cometer o 
desatino de nomear meu filho Eduardo para 
embaixador nos EUA. Amém!
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eujacio silva

bloco do Kalil tem apoio de 4
partidos na disputa pela Pbh

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) segue 
com a popularidade firme nos pa-
lanques e nos bastidores. De maneira 
discreta, ele se articula com objetivo 

de criar um grupo robusto já com vistas à 
sucessão do próximo ano, reproduzindo um 
cenário diferente de quando disputou o pleito 
pela primeira vez. Isso porque embora tenha 
sido eleito prefeito da capital por ser um repre-
sentante do setor empresarial, agora, ocupa 
uma posição de articulador político. E esse 
novo papel será devidamente testado quando 
as eleições municipais de 2020 chegarem.

Apoio dos partidos políticos

Durante todo o mês, em várias oportunida-
des, a grande imprensa citou nomes de uma 
extensa lista de pessoas com possibilidade de 
figurar como vice de Kalil. O primeiro é o do 
ex-presidente da Assembleia Adalclever Lopes 
(MDB). Se, efetivamente, Lopes tem chances 
de emplacar no posto não é possível mensurar 
nesse momento, porém, ele tem realizado um 
intenso trabalho visando deixar o MDB para 
formar uma aliança em BH com o atual prefeito. 
Concomitante a isso, Kalil já está conversando 
com outros partidos e preparando o terreno 
para o pleito do próximo ano. O diálogo esta-
ria bem adiantado com o Progressistas (PP), 
presidido em Minas pelo deputado federal 
Marcelo Aro. 

O prefeito, que comanda o PSD de Minas 
Gerais, também tem trocado um dedo de prosa 
com representantes do Partido Verde, por meio 
do presidente da Assembleia Agostinho Patrus, 
com o PDT, via o subsecretário do partido Bruno 
Miranda e com o PRB, cujos contatos ainda não 
foram conclusivos, mas estariam bem adian-
tados, segundo fontes. Essa é a formação do 
grupo político de Kalil.

Do outro lado, existe o grupo do senador 
Rodrigo Pacheco. Filiado ao Democratas, ele, 
juntamente com outros mineiros, a exemplo do 
senador Antonio Anastasia (PSDB), caminha a 
passos lentos em outra vertente na busca pela 
conquista da PBH em 2020. O nome cogitado 
para essa possível aliança é o do deputado 
estadual João Vítor Xavier (Cida). Ex-vereador, 
o parlamentar em seu terceiro mandato deixou 
o PSDB por entender que, se permanecesse no 
ninho tucano, suas chances no próximo pleito 
seriam mínimas.

Sobre Xavier, circulam alguns comentários. 
Politicamente estaria bem posicionado mas, 
até o momento, seus amigos não sabem de 
onde achar energia para montar uma estrutura 
capaz de enfrentar um gigante como Kalil.

Fora do embate

Se as eleições municipais fossem realizadas 
neste mês, o Palácio da Liberdade não teria 
a mínima intenção de participar do pleito de 
Belo Horizonte. Mas, como elas ocorrerem no 
final do próximo ano, pode ser que, até lá, o 
governador Romeu Zema (Novo) se envolva 
nas discussões. 

O assunto é delicado para os governistas 
estaduais. A sigla do chefe do Executivo, o 
Novo, tem uma linha política bem diferente 
dos partidos tradicionais. Isso pode levar repre-
sentantes do partido a adentrarem na disputa 
mesmo que seja apenas para demarcar terreno, 
fazendo cumprir a orientação do presidente da 
sigla, João Amoêdo. Para essa demanda, não 
existem nomes definidos, apesar do vereador 
Mateus Simões ser mencionado, mesmo que 
sem muita convicção.   

Para os matemáticos da política mineira, 
Simões ou outro nome do Novo teriam mais 
chances de vitória, caso pudesse contar com 
apoio explícito de Zema. Do contrário, a em-
preitada poder se reduzir a um fiasco.

Enquanto isso, o atual vice-prefeito Paulo 
Lamac, filiado à Rede Sustentabilidade, co-
meça a esboçar um caminho rumo à criação 
de um bloco de esquerda. Não será uma 
tarefa fácil. O Partido dos Trabalhadores, 
no momento, não tem uma forte liderança 
para ajudar a construir essa aglutinação. Nos 
bastidores, o nome da deputada Beatriz Cer-
queira circula como uma possível candidata 
a enfrentar a peleja.

Kalil já se articula com
vistas às eleições de 2020

joão Vítor Xavier (cida) estaria 
bem posicionado politicamente

Governo de Minas articula ações
pela recuperação de Brumadinho
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Kalil já se
articula com
objetivo de

criar um grupo
robusto com

vistas à sucessão
do próximo ano

Seis meses após o rompimento da 
barragem I da Mina do Córrego do Feijão, 
em Brumadinho, o Governo de Minas Ge-
rais continua atuando em uma série de 
ações para atender vítimas e familiares, 
amenizar os danos causados à população 
e reivindicar reparações socioambientais e 
socioeconômicas.

Uma das principais medidas é a an-
tecipação a Brumadinho de parcelas do 
acordo firmado entre estado e os municípios 
mineiros. Desde maio, já foram pagos R$ 
3,2 milhões. A partir de agosto, o governo 
mineiro repassará ao município 30 parce-
las de R$ 173 mil. Pelo acordo, os demais 
municípios receberão as parcelas apenas 
a partir de 2020. A antecipação foi feita 
para Brumadinho e Mariana, em virtude do 
rompimento de barragens.

“Desde o primeiro momento, determinei 
empenho total do estado para resgatar 
vítimas e amenizar o sofrimento de suas 
famílias. Tivemos uma atuação destacada 
do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polí-
cia Civil e outros órgãos. E, com a atuação 
da Assembleia Legislativa, temos hoje um 
estado mais seguro para se minerar. Nossa 
Controladoria-Geral também nos ajudou 
a identificar possíveis pontos de atenção”, 
afirma o governador Romeu Zema (Novo).

Os esforços em Brumadinho reúnem 
diversos órgãos do estado, como o Corpo 
de Bombeiros, a Defesa Civil, a Polícia Civil, 
a Copasa, a Advocacia-Geral, além de se-
cretarias e outras instituições. O trabalho é 
de responsabilidade do Comitê Gestor Pró-
-Brumadinho, coordenado pela Secretaria 
de Planejamento e Gestão (Seplag).

Segundo a secretária-adjunta da Seplag 
e coordenadora do Comitê Gestor, Luísa 
Barreto, a estrutura busca garantir a atua-
ção organizada do poder público e cobrar 
a reparação da mineradora Vale. “Nosso 
objetivo é que não haja nem vácuo nem 
sobreposição na atuação dos órgãos. Essa 
organização é fundamental para garantir a 
responsabilização da Vale. Ao aproximarmos 

os representantes das diversas áreas de 
governo e compartilharmos informações, 
tornamos a resposta à população mais 
rápida e eficiente”, afirma Luísa.

Até o momento, 248 vítimas foram encon-
tradas e identificadas. Permanecem desapare-
cidas 22 pessoas, cujo processo de identificação 
continua em curso pela Polícia Civil.

reparações

No mesmo dia do rompimento, o estado 
ingressou com ação pedindo o bloqueio de R$ 

1 bilhão em contas da Vale para garantir repa-
rações futuras. Posteriormente, mais recursos 
foram bloqueados, após ações do Ministério 
Público Estadual.

Outra ação adotada pelo estado é a 
exigência de uma nova captação de água 
no Rio Paraopeba a ser construída pela Vale. 
A nova captação será 12 quilômetros acima 
do local do curso do rio atingido pela pluma 
de rejeitos. A previsão é que as obras sejam 
concluídas em setembro, o que garante se-
gurança hídrica à região metropolitana de 
Belo Horizonte.

Zema: “desde o primeiro momento, determinei empenho total do
estado para resgatar vítimas e amenizar o sofrimento de suas famílias”
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Vale, a tragédia  
Embora tenha tido seu maior polo de exploração mineral 

em Minas por 3 décadas, a Vale virou as costas para nosso 
estado. Até mesmo a comunicação social é feita a partir do 
Rio de Janeiro, sede da direção geral da empresa. Agora, 
diante da enorme tragédia de Brumadinho, as cicatrizes do 
desabamento da barragem de Córrego do Feijão irão ficar para 
sempre impregnadas no futuro da poderosa mineradora que, 
se um dia foi mineira, agora debandou.

cena única: No município, a tragédia deixou um rastro 
de mortes e desalentos cujos reflexos são eternos. Segundo 
informações, só em uma única escola da cidade existem 30 
alunos órfãos de pais mortos na catástrofe. A pergunta é: como 
conviver com esse tipo de situação?  

comentário final:  Apesar de todo o poder da Vale, dificil-
mente, sua magna direção será capaz de evitar que, no futuro, 
o desastre não vá para as telas de cinema. Muito possivelmente 
com a classificação de terror.

Prestígio do governador
No apagar das luzes do recesso parlamentar, a Assembleia 

Legislativa de Minas manteve os vetos do governador em uma 
série de projetos, cujos temas estavam travando as reuniões 
da Casa. A partir deste fato, parlamentares estão convictos de 
que a reforma Administrativa, a ser enviada apelo Executivo 
neste mês de agosto, passou a ter chances de ser aprovada. 
Mesmo com desgastes para parlamentares que votarem a favor 
do projeto. É aguardar para conferir.

cena única -  Na avaliação de matemáticos da política 
mineira, a decisão do Legislativo mineiro tem um recado claro: 
o prestígio do governador romeu Zema (Novo) começou a 
crescer junto ao parlamento estadual.

sucessão em bh
Por enquanto, ninguém tentou mudar a ideia do verea-

dor mateus simões (Novo) de se candidatar à sucessão do 
prefeito Kalil (PSD) no próximo ano, mesmo ele sabendo da 
popularidade do atual chefe do Executivo municipal.  Consta 
dos bastidores que a direção do Novo exige candidatura própria 
em BH. Se não for simões, outro nome iria para o sacrifício, 
dizem os frequentadores da porta do tradicional Café Nice, no 
Centro da Cidade.

o discreto ex-secretário
A imprensa não para de falar da possível influência do 

ex-secretário de governo danilo de castro. Mas ele, segundo 
amigos, faz questão de se manter cada vez mais distante de 
eventos políticos, embora todos saibam que, por causa de sua 
experiência, volta e meia é convidado a palpitar sobre diversos 
assuntos de governo.

iran, o vice?
Diante da popularidade do prefeito Alexandre Kalil (PSD), 

aumenta a lista de postulantes de possíveis candidatos a 
vice-prefeito. Agora, por exemplo, cogita-se a respeito do 
ex-deputado do MDB iran barbosa. Amigo pessoal de Kalil, 
barbosa, no entanto, está cuidando da vida empresarial da 
família com resultados positivos, diga-se de passagem. 

o poderoso mineiro
Semanas atrás, a imprensa nacional divulgou que o empre-

sário rubens menin foi recebido pelo presidente jair bolsonaro 
(PSL), fora da agenda oficial, para tratar de assuntos relaciona-
dos ao setor de construção civil. O fato deixa claro que menin 
é, atualmente, o empresário de maior prestígio no estado, 
deixando para trás, representantes de famílias tradicionais, 
como os Pentagna guimarães, por exemplo. 

rádio inconfidência 
O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais continua 

pressionando, nos bastidores, para que o governo estadual 
encontre uma saída para a crise da Rádio Inconfidência. Ela 
é a emissora mais antiga do estado e ouvida em todos os 
municípios mineiros.

deputado em apuros
A imprensa nacional está vasculhando a vida do deputado 

e atual presidente do MDB mineiro, newton cardoso junior. 
“O bicho vai pegar”, prometem jornalistas da crônica política. 

críticas a bolsonaro 
“O presidente jair bolsonaro (PSL) vai continuar fazendo 

maluquices, como a indicação de seu filho para embaixador 
nos EUA. Essa é uma forma dele se manter na mídia e de 
anestesiar os brasileiros com informações polêmicas”. Opinião 
do jornalista Arnaldo jabor.

crises fabricadas
Segundo o historiador marco Antonio Villa, as maiores 

crises do governo bolsonaro (PSL) foram criadas no próprio 
Palácio do Planalto. “O presidente, agindo desta maneira, 
não precisa sequer de um grupo de opositores”, sentencia o 
professor. 

Presidente badalado
Nos quatro cantos de Minas, o nome do presidente da 

Associação Mineira de Municípios (AMM) e prefeito de Moe-
ma, julvan lacerda (MDB), é lembrado para disputar cargos 
mais elevados. Popular junto aos prefeitos, lacerda é cogitado 
até mesmo para participar de uma chapa para o governo na 
condição de vice. A conferir.

https://www.mg.gov.br/
https://www.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.defesacivil.mg.gov.br/
https://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
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Com a proposta de economizar cerca de 
R$ 1,2 trilhão em 10 anos, – segundo dados 
divulgados pela equipe econômica do go-
verno federal –, a reforma da Previdência foi 
aprovada em primeiro turno na Câmara dos 
Deputados, no último dia 10. Mesmo com 
as incertezas do que entrará em vigor, o que 
já se sabe é que as regras para os futuros 
aposentados serão mais rígidas. De acordo 
com a Secretaria da Previdência, o déficit do 
Regime Geral da Previdência Social (RGPS), 
entre janeiro e novembro de 2018, alcançou 
a marca histórica de 186,3 bilhões. 

Devido a esse desequilíbrio previdenciário, as 
dúvidas que rondam a reforma e o crescimento 
da expectativa de vida do brasileiro, a previdência 
privada vem se tornando uma opção interessante 
para quem quer ter um melhor planejamento 
financeiro ao longo dos anos. Um levantamento 
feito pelo buscador de aplicações financeiras 
Yubb, apontou que o volume de consultas sobre 
os planos privados aumentou 14 vezes, em com-
paração com o mesmo período do ano passado. 

Do meu ponto de vista, a previdência pri-
vada é um investimento de longo prazo que 
pode auxiliar na aposentadoria e garantir o 
futuro de sua família. Quando comparamos 
com a poupança, os proveitos vão de uma 
maior taxa de rentabilidade e benefícios 
fiscais a vantagens no processo de sucessão 
patrimonial. Esse tipo de investimento poderá 
ainda ser usado como um complemento da 
Previdência Social, que muitas vezes é um 
valor inferior ao necessário para manter o 
padrão de vida do indivíduo. 

Além da reforma da Previdência, que 
promete modificar o cenário atual da aposen-
tadoria, o número de microempreendedores 
individuais vem crescendo consideravelmente. 
Segundo o Portal do Empreendedor do gover-
no federal, o país já ultrapassou os 8 milhões 
de microempreendedores individuais (MEIs), 
fechando o mês de março com 8.154.678 
cadastros. 

Percebo que com a ascensão dessa 
modalidade de trabalho, a preocupação 

com o futuro também aumenta. É preciso 
deixar claro que, ao se tornar MEI, o indi-
víduo também possui direitos trabalhistas, 
sendo que um deles é a aposentadoria por 
idade ou invalidez. No entanto, o benefício 
irá corresponder ao valor de um salário 
mínimo, já que a sua base de cálculo para 
a contribuição também é fundamentada 
por esta quantia. 

Então, a previdência privada é indicada 
para quem é MEI, pois ela pode garantir 
uma velhice mais segura financeiramente, 
mas também para todos os indivíduos, que 
devem planejar a sua aposentadoria para 
evitar incertezas no futuro.  

Além da previdência privada, existem ou-
tras formas de investimentos para garantir um 
futuro financeiro mais tranquilo. Esses tipos de 
aplicações vêm crescendo nos últimos anos 
e as pessoas estão se tornando mais abertas 
a novos produtos financeiros. Como sempre 
falo, “colocar o dinheiro para trabalhar para 
você é sempre uma excelente escolha”.

Previdência privada como alternativa
valiosa para renda extra no futuro

dia dos Pais deve movimentar
r$ 1,82 bilhão em belo horizonte

57,9% dos empresários esperam vender mais nesta data

om a perspectiva da aprovação da 
reforma da Previdência e das políti-
cas econômicas, os empresários de 
Belo Horizonte estão otimistas com 

as vendas do Dia dos Pais deste ano. Segundo 
pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), com 396 
lojistas no período de 24 de junho a 10 de julho, 
a maior parte dos entrevistados (57,9%) acredita 
que as vendas irão aumentar. Esse número é 
13,8 pontos percentuais maior do que o do ano 
passado (44,1%). Já 30,2% esperam que as ven-
das sejam iguais às de 2018 e 11,9% consideram 
que o resultado deve ser pior. 

Ademais, para agosto, estima-se que o comér-
cio da capital apresente um crescimento de 1,33% 
em relação ao mesmo mês do ano passado. Com 
isso, deve ser injetado R$ 1,82 bilhão na economia 
da cidade, sendo que em meses sem datas come-
morativas, o segmento arrecada R$ 1,2 bilhão. 

O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza 
e Silva, explica que esse resultado reflete ações 
macro e microeconômicas. “Quando realizamos 
a pesquisa, pegamos o anúncio da liberação do 
FGTS de contas ativas. Além disso, Belo Horizonte 
está se comportando melhor economicamente 
do que outras capitais do Brasil. Há queda do 
desemprego, mas ainda espera-se a aprovação 
das reformas federais”. 

Entre os fatores que podem contribuir para 
aumentar as vendas no Dia dos Pais estão 
liquidação/oferta de itens (45,4%); divulgação 
dos produtos (13,5%); aumento do emprego 
(10,2%); atendimento qualificado (6,7%) e 
flexibilidade na forma de pagamento (6,5%).

Todavia, as opções citadas na pesquisa que 
podem prejudicar as vendas, segundo os lojis-
tas, são desemprego (29%); falta de agilidade 
e cordialidade no atendimento (23,7%); crise 
econômica (10,2%); falta de dinheiro (6,8%) e 
aumento do preço dos produtos (6,3%).

Presente 

A pesquisa aponta que a maior parte dos 
empresários (75,8%) acredita que os consu-
midores devem adquirir apenas um item e os 

produtos que terão a maior saída devem ser 
roupas (28%), calçados (15,9%) e perfumes e 
hidratantes (13,6%).

Já em relação ao ticket médio das compras, 
para este ano, espera-se um valor menor do que 
o do ano passado, R$ 106,79, redução de 12,2% 
se comparado com 2018, quando a quantia era 
de R$ 121,63. O presidente da CDL/BH diz que a 
grande variedade de produtos e os preços facilitam 
no momento da compra. “Esse resultado indica 
que os lojistas estão percebendo que os clientes 
continuam receosos em efetuar grandes compras e 
contrair dívidas, limitando-se a um presente. Outra 
questão, que também pesa nessa conta, é o fato 
dos servidores públicos estaduais ainda estarem 
recebendo parcelado, pois, em BH, há uma grande 
quantidade de pessoas nessa categoria”.  

Apesar do tíquete médio ultrapassar os 
R$ 100, a maior parte dos empresários (38,4%) 
espera que os consumidores adquiram itens de 
no máximo R$ 50.  Outros 29% acreditam que 
o valor será de R$ 50,01 a R$ 100. A pesquisa 

mostra também que o valor a ser desembolsado 
pode variar conforme o tipo de presente esco-
lhido. Ou seja, quem for presentear com aces-
sórios (carteiras, cintos, relógios e óculos) vai 
desembolsar o maior valor (R$ 162), já o custo 
com material esportivo deve girar em torno de 
R$ 151,67 e dos calçados em R$ 128,57. Em segui-
da aparecem: vestuário (R$ 107,73); perfumes/
hidratantes (R$ 89,81); produtos personalizados 
(R$ 56,25) e itens de decoração (R$ 52,21).

Sobre a forma de pagamento, a maioria dos 
empresários (59,3%) confia que será à vista, 
sendo realizadas no cartão de crédito (27,5%); 
débito (26,5%); dinheiro (4,5%) e no cartão da 
própria loja (0,8%). As demais formas citadas 
foram parcelado no cartão de crédito (38,4%); 
no carnê/crediário (1,8%) e no cartão da pró-
pria loja (1%). “Assim como em outras datas 
comemorativas, o que se tem visto é que as 
pessoas estão buscando presentear, mas sem 
comprometer o orçamento e nem se endividar”, 
finaliza o presidente da CDL/BH.
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batendo pesado
Participando de um programa na TV Cultura, o jurista mo-

desto carvalhosa fez comentários pesados sobre o presidente 
do nacional do PDT, carlos lupi. “Trata-se de um cidadão sem 
a mínima qualidade de homem público”, arrematou.

cena final – Essa frase do jurista aconteceu quando o 
presidente do PDT disse que os deputados de seu partido 
que foram desobedientes diante da orientação para votarem 
contra a reforma da Previdência deveriam ser cassados. Coisas 
da política nacional.

esquerda derrotada
O cientista político malco camargo sentencia: “A esquerda 

brasileira foi a grande derrotada na votação do primeiro turno 
da reforma da Previdência. Segundo ele, o Palácio do Planalto, 
usando a força dos deputados do Centrão, mostrou durante a 
votação, que quem manda é o governo.

ministro fortalecido
Em Brasília, amigos do presidente jair bolsonaro (PSL) 

deixam claro que o deputado federal e ministro do Turismo, 
marcelo álvaro Antônio, é um assunto da conta pessoal do 
presidente e fim de papo. 

Zema e o agronegócio
Durante um evento de premiação promovido pela Fede-

ração da Agricultura do Estado de Minas Gerais (Faemg), o 
governador romeu Zema (Novo) foi aplaudido ao comentar 
a importância do agronegócio na composição positiva do 
Produto Interno Bruto (PIB) mineiro.

batendo na Vale
O professor de direito da USP, márcio elias rosa, durante 

um debate na TV, partiu para cima da Vale: “A empresa deve 
mais explicações sobre todos seus desmandos registrados nas 
cidades mineiras e não apenas em Brumadinho”. 

ricos não gastam
Segundo a teoria do professor de ciências econômicas da 

UFMG, rafael ribeiro, são os pobres quem fazem o dinheiro 
circular no país, aumentando o volume de compras. Na sua ava-
liação, os ricos não gastam quase nada no consumo e, quando 
o fazem, preferem realizar aquisições ou viajar para o exterior.  

celular caro
Debatendo sobre temas relacionados à economia nacional, 

o professor edmar bacha disse que, no Brasil, o custo de um 
minuto de celular é 7 vezes mais caro do que em países desen-
volvidos do resto do mundo. Santo Deus, gente!

Vida irreal 
Sabatinado pelo Programa Roda Viva, da TV Cultura, o 

ex-ministro do Supremo Tribunal carlos Ayres de britto disse 
que, atualmente, a vida das pessoas está muito turbinada e 
conectada.  “Hoje, nossa vida é muito mais virtual do que real. 
Espero que isso seja passageiro”, afirmou.
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novas regras do cadastro Positivo
devem injetar r$ 102 bi em minas

Com a entrada em vigor da lei que 
determina a inclusão automática de 
consumidores no Cadastro Positivo, 
o mercado de crédito em Minas 

Gerais poderá ganhar mais 2 milhões de 
clientes e movimentar até R$ 102 bilhões 
na economia. Essa é a previsão em médio 
e longo prazo de um estudo da Associação 
Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC). 
Na prática, a medida sinaliza que o bom 
pagador terá mais vantagens em relação aos 
que ficam devendo ou não tem pontualidade 
nos pagamentos.

Apesar do nome, o Cadastro Positivo re-
gistra todas as informações que dizem respei-
to a créditos e dívidas, sejam boas ou ruins. 
Ele já existe desde 2011 e está ativo desde 
2013, mas ainda com pouca adesão. Antes, 
o consumidor físico ou jurídico precisava pedir 
para entrar na plataforma. Agora, os bancos 
e empresas podem incluir o nome na lista 
sem a necessidade de autorização prévia. 
Mas, caso não queira que suas informações 
sejam compartilhadas, poderá solicitar a 
exclusão do banco de dados.

Em nível nacional, a estimativa é de en-
trada de até 22 milhões de pessoas no mer-
cado de consumo, gerando R$ 1,1 trilhão na 
economia. Para o presidente da ANBC Elias 
Sfeir, o Cadastro Positivo é um importante 
instrumento que vai alavancar a disciplina 
de crédito no país. “Propicia o crescimento da 
economia, bem-estar social, melhor renda e 
oportunidades. Ele traz mais transparência, 
uma vez que permite avaliar o risco da tran-
sação pelo credor. A decisão de conceder ou 
não o crédito fica mais equilibrada e com 
taxas mais justas”, avalia.

O cadastro será abastecido com o históri-
co de pagamentos. As empresas especializa-
das em análise de crédito como Serasa, Boa 
Vista e SPC Brasil serão as responsáveis por 
coletar essas informações. “Entre as fontes 

estão as instituições financeiras, empresas 
de água, energia elétrica, gás e telecomu-
nicações. Quem se mantém em dia com 
as contas recebe uma pontuação, também 
chamada de score. Quanto mais alta for essa 

nota, mais facilidade para se obter crédito 
no mercado”.

Também é esperado que a inadim-
plência diminua. “Estudos mostram 
que esse percentual poderá reduzir 45% 

com ampliação das informações sobre 
pagamentos”. O presidente afirma que o 
cadastro é favorável para as classes C, D e 
E, podendo aumentar a nota de crédito 
em até 60%. “Isso vai facilitar a inclusão 
financeira das pessoas que não são vistas 
e gerar oportunidade de conseguirem 
acesso ao crédito, o que não acontecia por 
restrição ou taxas altas”, completa.

Quem não quiser integrar a lista pode 
pedir para sair a qualquer um dos gestores 
do banco de dados. “A inclusão deve ser in-
formada ao consumidor no prazo de até 30 
dias. A pontuação do crédito estará disponível 
ao mercado em 60 dias. As pessoas podem 
pedir a exclusão gratuita, mas também 
podem voltar a qualquer momento”, explica.

Na avaliação do economista-chefe da Fe-
comércio MG, Guilherme Almeida, o processo 
de obtenção de crédito pelas instituições 
financeiras tende a ser mais eficiente, menos 
complexo e barato. “Esses fatores influen-
ciam no desempenho das vendas de alguns 
setores, principalmente de bens duráveis, 
como móveis, eletrodomésticos e veículos, 
que utilizam o método de parcelamento”.

Para o presidente da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
José César da Costa, o Cadastro Positivo 
eleva o Brasil ao patamar de nações 
do primeiro mundo que já utilizam o 
modelo, como Estados Unidos e União 
Europeia. “As novas regras permitirão, 
principalmente, que micro e pequenos 
empresários tenham acesso a informações 
já utilizadas por instituições financeiras de 
grande porte. E esse cenário gera maior 
segurança no processo de concessão de 
crédito e estimula a competição na oferta 
entre fintechs, cooperativas, pequenas 
financeiras e empresas do varejo”, conclui.

medida vai permitir o acesso ao crédito e melhores condições aos consumidores
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SigaBus

Tempo estimado do ônibus nos pontos. 
Sistema de localização. 
Alertas sonoros para deficientes visuais. 
Horários e itinerários. 
E muito mais!

Baixe Agora.
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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

80 Anos Amce

 carlos cruz, Afonso Alberto, Afonso raso, luiz carlos gomes,
Flávio Anselmo e orlando josé em confraternização no mercado central
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FichA de bolsonAro - O presidente da República causou uma 
grande polêmica ao anunciar a indicação do seu filho como em-
baixador em Washington. Eduardo Bolsonaro (PSL) deverá ganhar 
o cargo, pois espera-se que consiga a aprovação do seu nome por 
poucos votos na Comissão de Relações Exteriores do Senado e com 
folga no plenário da Casa. Na verdade, a Constituição não impede 
o presidente de indicar um parente para o cargo de embaixador, 
embora pareça nepotismo. Seguindo as instruções do pai, Eduardo 
está atravessando essa tormenta em silêncio.

silêncio de romeu ZemA - O governador de Minas nada falou 
até hoje a respeito da Vale, que provocou a grande tragédia em 
Brumadinho.  A empresa informou ao governador que vai investir 
R$ 1 bilhão no estado e que também vai bancar um projeto turístico 
na cidade, aproveitando a beleza de Inhotim.

segundo inFormAções de bAstidores, o general Hamilton 
Mourão (PSL), vice-presidente da República, tem vontade de dispu-
tar a presidência numa possível desistência de Jair Bolsonaro (PSL).

o ministro da infraestrutura Tarcísio de Freitas, em reunião 
com lideranças mineiras, revelou que as obras de duplicação 
da BR-381 só ficarão prontas daqui a 20 anos. 

evangélicos e católicos não apoiarão Alexandre Kalil (PSD) 
para a reeleição ao cargo de prefeito depois de sua fala na 22ª 
Parada do Orgulho  LGBT de BH. 

A Folha de são Paulo tem feito um esforço para desclassifi-
car Jair Bolsonaro (PSL). Seus articulistas buscam análises das 
mais absurdas para mostrar que o presidente é despreparado 
para o cargo. Bolsonaro não está nem aí e dá boas risadas do 
que escrevem a seu respeito.

A rede minas completa 35 anos em 2019. A história da 
emissora começou nas mãos do então governador Tancredo 
Neves, que ousou com a criação da primeira emissora pública 
do estado.

domingo, dia 28 de julho 

Jornalista Lúcio Braga Guimarães
Professor Jamil Elias Nazcle 
Roberto Teixeira - presidente da Assbemge
Radialista Nelson Carvalho 

segunda-feira, 29

Camila Ferreira 
Alan de Carvalho – Rádio Itatiaia 
Barbara Penido 

terça-feira, 30

Rui chaves – Rádio Itatiaia 
Fernando Quinta da Silva 

quarta-feira, 31 

Marlene Abreu Rocha 
Rosemar de Oliveira – Rádio América 

quinta-feira, dia 1º de agosto 

Kleiton Geraldo Andrade 
Jornalista Afonso Barroso
Ex-deputado Carlos Cotta

sexta-feira, 02

Compositor Gervásio Horta 
Deputado Mauro Lopes 
Cesar Pereira Vanucci
Médico José Maria Borges
Engenheiro Gil Cesar Moreira de Abreu
Professora Arlene Rádio Itatiaia 

sábado, 03 

Cristiane dos Santos Antão
Dr. Antônio Carlos Lana

A capital mineira recebeu no 
dia 27 de julho, sábado, no bairro 
Céu Azul as atividades do projeto 
Viva a Rua, iniciativa da TV Globo 
com realização do Sesc. O objeti-
vo foi resgatar a rua e os espaços 
públicos como locais de convívio 
da população. O tema desta edi-
ção foi História em quadrinhos. 

O Sesc ofereceu diversas ati-
vidades recreativas no Espaço 
de Lazer e ações de incentivo à 
leitura por meio do BiblioSesc. 
Ao longo do evento foi realiza-
das atividade de pintura facial, 
brincadeiras como cama elástica, 
pula pula, jogos de mesa, distri-
buição de balões, espaço kids, 
entre outras. Foram também 
realizadas duas oficinas: uma 
que trabalhou o universo literário 

por meio de jogo da memória, 
com conhecidos personagens; 
e outra de criação de pequenas 
histórias em quadrinhos pelos 
participantes.

A instituição também pre-
senteou a comunidade com 
um kit especial de brincadeiras, 
feito pela Equipe de Recreação 
das Unidades Móveis do Sesc, 
construídos, em sua maioria, 
com materiais reaproveitados. A 
ideia foi resgatar alguns jogos e 
brincadeiras antigas, promoven-
do ao público a oportunidade 
de interação e diversão. O kit 
foi doado para uma instituição 
da comunidade local para que 
seja utilizado em outras ocasi-
ões. Foram também realizadas 
duas oficinas: uma que trabalhou 

o universo literário por meio de 
jogo da memória, com conheci-
dos personagens; e outra com 
prática de criação de pequenas 
histórias em quadrinhos pelos 
participantes.

Sob a temática do mês, foi 
oferecido o espaço Quadrinhos, 
em que os artistas João Belo e 
Aline Lemos atenderam o público 
realizando caricaturas. Momento 
também em que os artistas tira-
ram dúvidas sobre o processo de 
criação. Para animar as crianças, 
o grupo Vertente Corpo-Es’Passo 
apresentou contação de histórias, 
que abordaram o imaginário do 
universo dos Quadrinhos. Para 
finalizar, aconteceu também uma 
roda de samba com o grupo local 
Sem Limites.

Projeto “Viva a rua”
acontece em belo horizonte

Com realização do Sesc, a ideia é valorizar a rua como espaço de convívio

Proposta é resgatar brincadeiras e jogos antigos,
promovendo oportunidades de interação e diversão

Ta
rc

is
io

 d
e 

Pa
ul

a

Fabiano lopes Ferreira e o jornalista orlando
Augusto em evento na câmara de bh
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loraynne Araujo

Presidente dA sociedAde mineirA de reumAtologiA
contAto: aline@zoomcomunicacao.com.br

ViViAne AngelinA de souZA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

infertilidade masculina não
está ligada à impotência sexual

Machismo atinge também à saúde do homem e instaura vários tabus

A
pesar dos avanços, a 
sociedade ainda sofre 
com o machismo e 
esse mal não afeta 

apenas questões sociais relaciona-
das aos comportamentos predeter-
minados como sendo de homens 
ou mulheres. Esse preconceito 
atinge diretamente à saúde mas-
culina e instaura vários tabus que 
são difíceis de serem quebrados, 
um deles é a infertilidade. 

Dados mundiais apontam 
que 15% dos casais que de-
sejam engravidar 
apresentam algum 
tipo de infertilida-
de. Durante muito 
tempo, os empeci-
lhos eram atribu-
ídos às mulheres, 
apenas recente-
mente passaram 
a fazer parte do 
universo mascu-
lino. “Existe uma 
confusão no ima-
ginário popular de 
que infertilidade 
está ligada à impo-
tência sexual, mas 
uma coisa não tem 
nada a ver com a 
outra. O primeiro diz respeito 
apenas a qualidade e quantida-

de do sêmen e não tem relação 
nenhuma com a sexualidade”, 
diz o especialista em reprodução 
assistida Sandro Sabino. 

O médico afirma que, na 
maioria dos casos de infertilida-
de masculina, não se consegue 
chegar a um diagnóstico preciso 
do que gerou o quadro. “Diferen-
temente do que acontece com as 
mulheres que nascem com todos 
os óvulos e vão se perdendo a 
cada menstruação, os testículos 
são como uma fábrica. Os es-
permatozoides são produzidos 
durante toda a vida, mas de ma-
neiras diferentes e com variação 

de pessoa para 
pessoa”.

Doenças se-
xualmente trans-
missíveis, diabe-
te s,  c ax u m b a , 
câncer,  proble-
mas na anatomia 
masculina, varia-
ções hormonais, 
u so  d e  a l g u n s 
m e d i c a m e n to s 
ou substânc ias 
químicas, entre 
out ros,  podem 
ser alguns fato-
res que afetam a 
fertil idade. “Há 
a inda a lgumas 

profissões que também alteram 
a produção dos espermatozoi-

des, como é o caso de ciclistas 
e motoristas no geral, pois eles 
têm que ficar sentados por um 
longo período e isso não é reco-
mendado”. 

diagnóstico e tratamento 

Na maioria dos casos, a pro-
cura pelo médico acontece após 
um casal tentar engravidar, pelo 
período de um ano, e não conse-
guir. O profissional irá pedir vários 
exames, como o de sangue, para 
detectar os níveis de diferentes 
hormônios que desempenham 
um papel no desenvolvimento de 
espermatozoides; e um de análise 
do sêmen, que irá mensurar o vo-
lume e consistência do esperma, 
além da quantidade, mobilidade, 
forma e aglutinação dos esperma-
tozoides e a presença de outras 
substâncias. 

Sabino reitera que há trata-
mento para o problema. “Em 
alguns casos, é possível fazer uma 
inseminação artificial ou até uma 
correção do sêmen no laboratório 
e realizar uma fertilização in vitro. 
Além disso, recomendo para 
aqueles homens que passarão por 
alguma cirurgia na região repro-
dutora ou tratamento oncológico 
e que deseja ter filhos, procurar 
um urologista para orientar se 
seria o caso de congelar os esper-
matozoides”. 

5 anos de tentativas

O engenheiro químico Fran-
cisco Gomes, 35, conta que ele e 
a esposa ficaram 5 anos tentan-
do engravidar. “Após o primeiro 
ano, resolvemos procurar um 
médico para sabermos o que 
estava acontecendo, porém os 

exames da minha mulher esta-
vam normais”. 

Depois de mais de um ano 
fazendo exames, descobriu-se que 
a maioria dos seus espermato-
zoides estavam anatomicamente 
deformados e a única saída era a 
fertilização in vitro. “Demoramos 
mais um tempo para fazer esse 

procedimento, pois ele é caro e pre-
cisávamos guardar dinheiro, mas 
cada centavo valeu muito a pena”. 

Hoje, Gomes é pai de dois me-
ninos gêmeos que nasceram há 2 
meses. “A gravidez da minha esposa 
não foi fácil, tanto que ela teve que lar-
gar o emprego, mas ver a carinha dos 
meus filhos não tem preço!”, finaliza.

“existe uma
confusão no
imaginário

popular de que
infertilidade
está ligada

à impotência
sexual, mas

uma coisa não
tem nada a ver
com a outra”
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Falta de conhecimento
complica doenças reumáticas

O reumatismo é uma 
realidade no cotidia-
no de 15 milhões de 
brasileiros como uma 

referência a mais de 120 doen-
ças, afetando, principalmente, as 
estruturas articulares e muscula-
res. Um tratamento inadequado 
compromete a qualidade de vida 
e provoca uma série de impactos 
sociais. É importante conheci-
mento sobre as patologias, pois, 
algumas delas têm elevado 
potencial incapacitante, como 
a lombalgia (dor nas costas), 
principal causa de afastamento 
do trabalho no Brasil em 2016, 
conforme o Ministério do Traba-
lho e da Previdência Social.

As artistas internacionais 
Selena Gomez e Lady Gaga 
impulsionaram a disseminação 
de informações importantes na 
mídia sobre doenças reumáticas 
– lúpus e fibromialgia, respecti-
vamente, depois de assumirem 
conviver com esses problemas. 
O reumatismo ainda é cercado 
de mitos. Acredita-se, por exem-
plo, que as doenças reumáticas 
atacam no frio. O fato é que 
esse ambiente apenas aumenta 
a sensibilidade e a percepção 
dolorosa. Ao contrário da cren-
ça comum, as patologias não 
estão restritas à terceira idade 
e incidem também em jovens, 
crianças e bebês. Nas pessoas 
mais novas, os sintomas são 
semelhantes aos de adultos, 
como dor e rigidez nas articu-
lações, sendo que alguns pro-
blemas – febre reumática (FR) 
e artrite idiopática juvenil (AIJ) 
são os mais frequentes, poden-
do levar a danos e limitações 
permanentes.

Os problemas mais comuns 
entre adultos são osteoartrite 
(popularmente conhecida como 
artrose), fibromialgia, artrite 
reumatoide (AR) e lúpus eritema-
toso sistêmico (LES), acometendo 
mais o público feminino.

A AR chama atenção dos 
especialistas nesse conjunto de 
enfermidades em decorrência 
da elevação dos diagnósticos 
e pelo avanço da engenharia 
farmacêutica com aparecimento 
de compostos mais específicos 
para tratamento. Alguns estudos 
recentes sugerem que, até 15 
anos antes do acometimento das 
articulações, ocorre um aumento 
silencioso de substâncias relacio-
nadas ao problema. Mesmo sem 
sentir nada, o organismo da pes-
soa já passa por mudanças rumo 
à doença. Por isso, também, 
é tão importante aprimorar o 
diálogo entre médico e paciente.

Uma pesquisa encomenda-
da pela Pfizer entrevistou 1.736 
reumatologistas e 3.987 adultos 
com a patologia. Os resultados 
apontaram um déficit de co-
municação. Cerca de 65% dos 
profissionais afirmaram que os 
pacientes não são sinceros sobre 
o estado de saúde, enquanto 
72% dos portadores do transtor-
no não se sentem à vontade para 
debater os questionamentos 
com o profissional. 

Outra doença complexa 
tratada pelos reumatologis-
tas é a osteoporose, causada 
pela degradação estrutural da 
matriz óssea e diminuição da 
densidade mineral dos ossos. O 
problema não mata, mas causa 
deformidades e fraturas. A esti-
mativa da Sociedade Brasileira 

de Reumatologia (SBR) para os 
próximos 10 anos revelam que o 
número de fraturas de quadril ao 
ano, relacionadas à osteoporose, 
atualmente em 121.700 fraturas, 
deverá atingir 140 mil pessoas, 
até 2020. Entre os fatores de ris-
co, estão predisposição genética, 
uso abusivo de remédios à base 
de corticoides, sedentarismo, 
envelhecimento e dietas pobres 
em cálcio.

É necessário conhecimento 
sobre as doenças reumáticas, 
sobretudo destinado a pacientes 
e familiares e, por esse motivo, a 
Sociedade Mineira de Reumato-
logia promove o “1º Encontro mi-
neiro de pacientes reumáticos”, 
em Belo Horizonte, dias 2 e 3 de 
agosto, dentro da programação 
da “XI Jornada Mineira de Reu-
matologia”. As inscrições já estão 
abertas e devem ser feitas pelo 
e-mail da Associação dos Reu-
máticos de Uberlândia e Região 
(ARUR). A proposta é esclarecer 
aspectos psicológicos, cognitivos, 
de comunicação, nutricionais, de 
relacionamento interpessoal, de 
socialização e de responsabilida-
de e ética do paciente e familiar.

Ainda não se pode falar em 
cura para o reumatismo. Se a 
pessoa nasceu com predisposi-
ção genética, um gatilho poderá 
deflagrar patologias do gênero, 
em qualquer momento da vida. 
A palavra-chave é conhecimento. 
Informação é construir um futuro 
melhor para milhares de pessoas 
diagnosticados com o problema. 
As campanhas de esclarecimento 
são de extrema importância para 
reverter esse cenário. Todos de-
vem contribuir para essa causa, 
muitas vezes silenciosa no início.

mailto:aline@zoomcomunicacao.com.br
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gilberto gil faz show de hits
no Festival sarará 2019

serviço:

Festival sarará

data: 31 de agosto
horário: 12h
ingressos: R$ 50 a R$ 240 
compra online:
bit.ly/IngressoSarará2019
local: Esplanada do Mineirão
Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São José
outras informações:
www.facebook.com/festivalsarara
@festivalsarara

ilberto Gil, Duda Beat, Baco Exu do 
Blues, Silva, BaianaSystem, Djonga 
e Letrux com participação de Marina 
Lima. Com esse time de peso, o Sarará 
chega à sua sexta edição em 2019. Ao 
todo, o público vai conferir 12 atrações, 
entre shows completos e participações 
especiais, em dois grandes palcos, na 

Esplanada do Mineirão. O festival será realizado 
no dia 31 de agosto, das 12h até a meia noite. Os 
ingressos já estão à venda no site sympla.com.
br/festivalsarara e nas lojas Lojas Chilli Beans (BH 
Shopping, Pátio Savassi, Diamond Mall) e custam 
entre R$ 50 e R$ 240.

Com 76 anos, Gilberto Gil foi o escolhido para ser 
headliner do festival. O cantor e compositor lançou 
o álbum de inéditas OK OK OK no final de 2018 e, 
atualmente, viaja pelo país em turnê para divulgar 
o trabalho. Porém, no Sarará, Gil vai revisitar seus 
mais de 50 anos de carreira para apresentar hits 
de diferentes épocas. O público pode se preparar 
para cantar junto com um dos grandes nomes da 
nossa MPB.

Sempre atenta ao que está movimentando a 
música brasileira contemporânea, a produção do 
festival selecionou alguns dos artistas mais relevan-
tes da atualidade em seu line up. Depois de estourar 
com o elogiado Esú, em 2017, o rapper baiano Baco 
Exu do Blues lançou Bluesman no ano passado e 
agora traz o novo trabalho para Belo Horizonte. Já 
Letrux, nome artístico de Letícia Novaes, apresenta 
seu show performático e intenso, dessa vez com 
uma convidada mais do que especial, a cantora 
carioca Marina Lima.

O Futuro Não Demora é o disco mais recente do 
BaianaSystem, banda que trouxe um novo gás para 
a música baiana nos últimos anos e conquistou o 
país com sua sonoridade singular. O grupo de Russo 
Passapusso é um dos mais requisitados pelo público 
nas redes sociais do Sarará. Outra nordestina que 

estará presente é a pernambucana Duda Beat. 
Em 2018, a cantora lançou seu álbum de estreia 
Sinto Muito e, desde então, está no radar da nova 
música brasileira. 

O festival também traz o cantor, compositor e 
multi-instrumentista Silva. Com 5 discos lançados, 
o capixaba tem um álbum só com músicas de 
Marisa Monte e, em 2018, gravou uma faixa em 
parceria com a Anitta. Representando os mineiros 
na programação, está um dos artistas de maior 
destaque de BH, atualmente: Djonga. Em março, 
o rapper lançou o aguardado disco Ladrão, em que 
fala sobre racismo, história, opressão e também 
celebra sua trajetória como artista 
negro, em rimas ácidas e afiadas.

Inclusão e acessibilidade
Como na última edição, em 

2019, o Sarará terá uma equipe 
formada por transexuais. A 
intenção é dar oportunida-
des para pessoas que, 
muitas vezes, têm difi-
culdades de conseguir 
espaço no mercado de 
trabalho. A Macaco 
também oferece 
um treinamento 
com o intuito de 
preparar os pro-
fissionais para 
trabalharem 
no evento. 
Além dis-
so, Marcos 

Lima, jornalista, palestran-
te e criador do canal 
“Histórias de Cego” e 
o cadeirante e pales-
trante profissional 
David César foram 
convidados pela 
produção para 
pensar as deman-
das e desenvolver 
conjuntamente 
propostas para 
que o festival seja 

mais inclusivo. 
Outra par-

ceria do Sara-

rá este ano é com o Rolê de Peso. Criado em BH, o 
grupo é um projeto de militância que luta contra 

a gordofobia e tem como proposta romper com 
padrões de beleza, mostrando que todo corpo é 
incrível. Entre as ações que serão desenvolvidas 
está o lançamento de um guia com dicas de 
looks para se usar em um festival.
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Faemg realiza 11ª edição da
Medalha do Mérito Rural

A ministra da Agricultura, Tereza Cris-
tina, foi a grande homenageada da 
11ª edição da maior comenda do 
agronegócio mineiro, realizada no dia 

18, em Belo Horizonte. Engenheira agrônoma, 
ela já foi presidente da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) e tem destacada atuação 
em defesa do agronegócio brasileiro. 

A premiação é promovida anualmente pelo 
Sistema Faemg em comemoração ao Dia do 

Produtor Rural Mineiro. Em 2019, foram homena-
geadas 18 pessoas e instituições que prestaram 
relevantes serviços ao setor rural. 

Outro destaque da solenidade foi a inédita 
categoria Medalha Especial, que prestou home-
nagem ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais, pela atuação heroica em tragédias como 
as de Mariana, Brumadinho e de Moçambique, 
na África. 

Fotos: Victor Schwaner e Bruno Figueiredo.governador romeu Zema, ministra tereza
cristina, secretária Ana Valentini e o

presidente da Faemg, roberto simões

Presidente do sPr mar de espanha,
marion Ferreira gomes e o vice-presidente

da Faemg, breno mesquita

miguel daoud, com o superintendente 
o senar nacional, daniel carrara

Alex mussi e a secretária de estado
de Agricultura, Ana Valentini

geraldo elísio dos santos e o
deputado federal domingos sávio

Presidente da Faemg, roberto simão; ministra da
Agricultura, tereza cristina costa dias; presidente do

sistema cnA, joão martins; e governador romeu Zema

marcelo de souza e silva, presidente
da cdl/bh, e rodrigo canabrava

maria suzel moreira (sPr santa
maria de itabira) e o vice-presidente

da Faemg, rodrigo Alvim

Weber Andrade (representando thiago
Fonseca) e o secretário de estado de

meio Ambiente, germano Vieira

derli, o deputado estadual Antônio
carlos Arantes e rosângela trindade
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Pesquisa analisa elementos químicos
da bacia do rio são Francisco

Com uma área de 233.564km², 
a bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco em Minas Gerais, 

uma das mais importantes do país, 
foi mapeada por pesquisadores e 
técnicos em Geociências do Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM) em 236 
municípios do estado quanto às con-
centrações naturais de 53 elementos 
químicos nos solos e sedimentos de 
fundo dos rios, além de 27 cátions, 
sete ânions e quatro parâmetros 
físico-químicos para águas super-
ficiais e de abastecimento público.

Arsênio, chumbo, flúor, ferro, 
nióbio, potássio, sódio e zinco são 
algumas das substâncias estudadas. 
Esse levantamento geoquímico, que 
será lançado nesta quinta-feira (25) às 
15h, na Superintendência Regional de 
Belo Horizonte da CPRM, é composto 
pela análise de 1.587 amostras de 
sedimento de fundo; 1.581 amostras 
de água de superfície; 504 amostras 
de solo; e 218 amostras de água de 
abastecimento público que foram 
coletadas antes do tratamento efe-
tuado para consumo humano, sendo 
provenientes de poços, barragens ou 
diretamente das drenagens.

Entre os resultados obtidos, 
destacam-se: a grande anomalia de 
flúor com 200x80km de extensão 
em toda a bacia do Rio Verde Grande 
englobando todas as cidades do Nor-
te de Minas Gerais com ocorrências 
de fluorose dental; as delimitações 
precisas pelos mapas de arsênio das 
anomalias referentes às ocorrências 
auríferas de Morro do Ouro, em 
Paracatu, e das ocorrências do 
Quadrilátero Ferrífero; e anomalias 
de água no Rio das Velhas resultan-
tes de ações causadas pelo homem 
na região metropolitana de Belo 
Horizonte, algumas já acima dos 
parâmetros legais.

O conhecimento do padrão 
de distribuição desses elementos 
possibilita o gerenciamento do uso 
da terra pelos gestores competen-
tes e permite ainda a execução de 
diversos estudos multidisciplinares, 
como saúde pública, meio ambiente, 
agricultura e prospecção mineral.

“Conhecer previamente as con-
centrações naturais dos elementos 
permite que, ao ocorrer um evento 
transformador do meio físico, seja 
ele natural – como deslizamentos 

de encostas, subsidências em áreas 
calcárias ou enchentes, ou artificial 
– como a implantação de grande 
área industrial, grandes regiões 
com agricultura ou ainda acidentes 
catastróficos como rompimentos 
de barragens de mineração ou de 
armazenamento de água, se possa 
medir precisamente as modificações 
e imputar mais justamente as me-
didas de recuperação necessárias”, 
afirma Eduardo Viglio, geólogo da 
CPRM.

Também colaboraram direta-
mente com o projeto estagiários dos 
cursos de graduação e tecnólogos 
nas áreas de geologia, geografia, 
engenharia ambiental, engenharia 
cartográfica, ecologia e química 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
Universidade Estadual de Montes 
Claros (Unimontes), fornecendo 
uma conotação multidisciplinar 
ao estudo. O trabalho de campo 
ocorreu entre 2008 e 2012. Após 
esse período, realizou-se as análi-
ses laboratoriais e a produção dos 
mapas geoquímicos.
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multimarcas faz 40 anos e recebe
homenagem na câmara de bh

A Câmara de Vereado-
res de Belo Horizonte 
ficou lotada pela cen-

tena de convidados que foram 
aplaudiram a solenidade em 

comemoração aos 40 anos da 
Multimarcas Consórcios. O vere-
ador Maninho Félix (PSD) foi o 
responsável pela homenagem. 
O presidente da da Multimar-

cas, Fabiano Lopes Ferreira, fez 
um discurso garantindo que, 
hoje, a empresa é a primeira 
do estado no ramo e uma das 
maiores do Brasil.

bruno lamounier Furtado, josé elias rodrigues, joyce Afonso rios Ferreira, Fabiano lopes Ferreira, maninho Félix, Ana cláudia lacerda 
de jesus, nilce da conceição de jesus, geraldo Félix de jesus, Wirley rodrigues reis, joão carlos gontijo de Amorim e luciano gontijo

Patrick gonçalves mendes, Francisco Aparecido camargos, Valdir lopes dos santos, maria Aparecida rodrigues,
Fabiano lopes Ferreira, Ana maria toledo, berenice Aparecida de sousa, maninho Félix e emerson Alexandre da silva

Fabiano lopes Ferreira e maninho Felix joyce Afonso rios Ferreira e Pedro rios Ferreira
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Festa de ex-alunos do colégio batista
terá estações de comida de boteco

Edição 2019 será realizada no dia 31 de agosto e promete ser o maior evento da instituição

Projetada para receber 
todo tipo e formato de even-
tos, do simples ao sofisticado, 
do menor ao mega, a Arena 
Expominas é referência de 
um espaço inteligente, segu-
ro e confortável para a reali-
zação de shows, eventos cor-
porativos, culturais e sociais, 
nacionais e internacionais. 

Com uma arquitetura 
moderna, assinada pelo 
arquiteto mineiro Gustavo 
Pena, a Arena Expominas 
é um espaço multiuso de 
padrão internacional. Sua es-
trutura sofisticada, funcional 
e de qualidade oferece clima-
tização em todo o ambiente; 
tratamento e isolamento 
acústico; palco fixo com 21 
metros de boca e 11 metros 
de profundidade; rider de 
som e de luz, dois camarins; 

apoio de cozinha; 20 banhei-
ros, sendo 10 femininos e 10 
masculinos, com um acessí-
vel em cada gênero; galeria 
subterrânea de serviços e 
canaletas com instalações 
elétricas, hidrossanitárias e 
cabeamento estruturado, fa-
cilitando a montagem e todo 
o serviço de apoio logístico. 

O local possui todas as 
licenças de funcionamen-
to e de segurança que a 
legislação brasileira exige 
para a liberação de eventos 
e oferece ainda um amplo 
estacionamento para 2.200 
veículos, com vagas especiais 
e rebaixamento de guias e 
calçadas. 

Além disso, é o único es-
paço da América Latina com 
um finger exclusivo ligando o 
espaço ao metrô de BH.

Arena Expominas: qualidade
e segurança para seu evento

centro de eventos 
Planejado dentro dos padrões 

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

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

Siga nossas redes sociais e acesse 
nosso site pelos endereços: @expo-
minasbh e www.expominasbh.com.br
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Ao todo serão 5h de 
festa. Entre as atra-
ções, DJ e bandas com 

repertório para todos os gos-
tos. Terá também estações de 
comida de boteco espalhadas 
por toda a estrutura do even-
to. E o melhor: tudo liberado! 
Haverá ainda sorteio de brin-
des, lounges, cafeteria, espaço 
kids e até torneio de futebol 
entre os participantes.

Assim será a festa de ex-
-alunos do Colégio Batista 
Mineiro, que já faz parte do 
calendário anual e promete 
ser a maior de todos os tem-
pos. O evento será realizado 
no dia 31 de agosto, das 17h 
às 22h, na unidade Floresta do 
Colégio Batista, Rua Varginha, 
630, Belo Horizonte. 

Além de diversão garanti-
da, a festa será uma oportu-
nidade para relembrar uma 
das melhores épocas da vida, 
que é a fase escolar. Será um 
momento para trazer à memó-
ria lembranças das amizades 
construídas na escola, dos 
professores que deixaram ensi-
namentos para serem levados 
para sempre, da “turma do 
fundão”, da hora do recreio, 
etc. Como para o Colégio Ba-
tista Mineiro cada momento 
vivido pelos estudantes merece 
ser recordado, a instituição 
incentiva ações como essa.

Junte sua turma e participe 
deste dia marcado pela emoção 
do reencontro. Convidados 
mesmo não sendo ex-alunos 
também são muito bem-vindos.

serviço
Festa de ex-alunos do 

colégio batista mineiro

data: Sábado, dia 31
de agosto de 2019

horário: 17h às 22h

endereço: Colégio Batista
Mineiro – Unidade

Floresta (rua Varginha,
630, Belo Horizonte/MG)

ingressos:
sympla.com.br

Acompanhe o Instagram
do evento e fique por dentro

de todas as novidades:
instagram.com/semprebatista

http://www.expominasbh.com.br
https://www.sympla.com.br/festa-de-ex-alunos-do-batista--2019__542196
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O Hospital Municipal de 
Contagem (HMC) José 
Lucas Filho realizou, no 
dia 23, mais uma cap-

tação de múltiplos órgãos para 
doação. O procedimento realizado 
pela equipe do MG Transplantes 
contou com um trabalho prévio 
da Comissão Intra-Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos para 
Transplante (CIHDOTT) juntamen-
te com demais profissionais da 
unidade.

A doação dos múltiplos ór-
gãos foi autorizada pela família 
de um paciente que teve morte 
encefálica confirmada no dia 22, 
no Centro de Terapia Intensiva 
(CTI) do Hospital. “Com o gesto 
solidário da família outras pessoas 
serão beneficiadas”, explicou a 
enfermeira da CIHDOTT, Cynthia 
Oliveira de Souza.

A profissional esclarece que 
a captação de órgãos é um pro-
cesso complexo que segue várias 

diretrizes para se concretizar e 
só se inicia após ter esgotado 
todos os recursos para salvar 
a vida do paciente doador. A 
intervenção para a retirada dos 
órgãos foi realizada no Bloco 
Cirúrgico do Hospital e durou 
cerca de três horas. Segundo 
a enfermeira Cynthia Oliviera, 
mesmo vivendo o momento 
delicado que é o luto, a família 
se sentiu confortada em saber 
que um pouco do familiar que 
eles perderam estará presente 
ajudando a outras pessoas.

Em 2019, o HMC fez a capta-
ção de três doadores de múltiplos 
órgãos (rins, córneas, fígado, pân-
creas) e 13 de doações de tecidos 
oculares.

Procedimento

A captação de órgãos acontece 
em pacientes com morte encefáli-
ca. O primeiro passo é investigar 

a causa da catástrofe neurológica 
para que se tenha um diagnóstico 
preciso do óbito. São feitos exames 
de imagem e clínicos complemen-
tares a esta etapa. O protocolo de 
morte encefálica é aberto visando 
seguir critérios para o real diag-
nóstico.

A doação de órgão é feita me-
diante autorização por escrita dos 
familiares. Todas essas atividades 
são acompanhadas pela CIHDOTT 
que repassa constantemente as in-
formações para o MG Transplantes. 
Durante esse processo, a equipe 
multidisciplinar do CTI permanece 
assistindo ao paciente para que os 
órgãos continuem estáveis.

Regularmente são feitas ca-
pacitações na unidade para que 
os colaboradores entendam 
sobre as etapas e protocolos a 
serem seguidos nesta atividade 
que faz parte da assistência à 
saúde e da atuação ético-legal 
dos profissionais.

Hospital Municipal de Contagem
realiza captação de múltiplos órgãos

jair raso lança seu novo livro 
“o dia em que a música acabou”

O neurocirurgião, escritor e 
diretor de teatro Jair Raso lança 
em agosto um novo livro: O dia em 
que a Música acabou. O título induz 
o leitor a um questionamento: o 
que aconteceu no “dia em que a 
música acabou”? No compasso 
dos 15 contos, o autor compõe suas 
histórias em um ritmo por vezes, 
pausado, por vezes, acelerado. 

O som, harmonioso ou disso-
nante, perpassa em vários contos. 
Ora nas notas do sucesso Hay 
Jude que acalentou o adolescente 
dividido entre os jogos de futebol 
e a primeira paixão juvenil. Ora 
no barulho de uma dor, história 
do primeiro conto.  Para Jair Raso, 
“essa coletânea é uma seleção de 
contos escritos em cinco décadas 
de amor pela literatura”. Amor 
incentivado pelo antigo professor 
de Português e Literatura, Josemar 
Trent de Miranda que dizia “que 
se os contos” dele “não fossem do 
vigário, ele deveria inscrevê-los em 
concursos”.  

quem é jair raso?

Jair Leopoldo Raso é médico, 
escritor e diretor de teatro. Forma-
do em medicina pela Faculdade de 
Medicina de Barbacena.  É mestre e 
doutor em neurocirurgia na UFMG, 
onde também se graduou em 
filosofia. Já publicou a “Caneta de 
Mata”, livro de crônicas. Outro de 
ensaios, “Saúde”, “Vida Longa” e 
“Morte Súbita”. Tem vários textos 
encenados: “Chico Rosa”, “Três 
Mães”, “A corda e o Livro”, “Julia 
e a Memória do Futuro” e “DDD: 
Deleite Depois Delete”. É membro 
da Academia Mineira de Medicina 
e o curador do espaço de cultura 
da Feluma que será inaugurado 
em novembro.

serviço

local: Clube do Livro do Shopping Ponteio

dia: 12 de agosto às 19 h

contato: Marina Rodrigues – 99975 6062

Fazito comunicação: 99952 6113
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emPresAs são homenAgeAdAs PelA cdl/bh

mpresas que 
são referências 
no mercado e 
modelos para 
os demais em-

presários de Belo Horizonte 
foram homenageadas pela 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL/
BH), no dia 25, durante 
evento na sede da entida-
de. A homenagem, que faz 
parte das comemorações 
do Dia do Comerciante, 
celebrado no dia 16 de ju-
lho, agraciou 9 empresas, 
uma em cada regional da 
capital. As organizações 
homenageadas foram: Cris-
tiano Casa e Construção, 
Carbel S/A, Luciana Móveis, 
Enxovais Sonho Perfeito, 
Distribuidora Triângulo, 
Frigorífico Uberaba, Happy 
Dog, Van Gogh Papelaria e 
Decker Modas. 

Também foram home-
nageadas, como Referên-
cia Empresarial 2019, as 
empresas Multimarcas, 
Eletrozema e Loja Elétrica, 
além do Banco Mercantil do 
Brasil. Pelo profissionalismo 
e excelência nos serviços 
prestados à sociedade fo-
ram homenageados o Cor-
po de Bombeiros e a Defesa 
Civil. O Mercado Central foi 
agraciado pela celebração 
dos seus 90 anos.

Fotos: Alessandro Carvalho 
Divulgação CDL/BH.

E

marcelo de souza, Antônio Augusto Vieira e o vice-presidente da cdl/bh, lucas Pitta
cel. Pm rodrigo sousa rodrigues, marcelo de souza, cel. edgard estevo

da silva e geraldo henrique campos, presidente do mercado central

marcelo de souza e o vice-prefeito de bh, Paulo lamac
marcelo de souza e joão batista

de oliveira (cristiano casa e construção)
marcelo de souza, mateus henrique de souza

e silva (decker modas) e Fernando cardoso

marcelo de souza e o cel. Pm Anderson de oliveira
Vice-presidente da cdl/bh, geovanne teles, cristiano

Paraguai (happy dog) e marcelo de souza
Vice-presidente da cdl/bh, josé Ângelo de melo, márcio

Pasch (enxovais sonho Perfeito) e marcelo de souza

discurso do presidente da cdl/bh, marcelo de souza
magnum lamounier (multimarcas consórcios), Wagner mattos (loja elétrica), leonardo Antunes,

(banco mercantil), marcelo de souza, romero Zema (eletrozema) e rafael rocha, presidente da cdl jovem
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PjF: PrAçA AgAssis tem iluminAção reVitAliZAdA
O bairro Mariano Procópio 

guarda parte da história de Juiz de 
Fora e do período imperial do país, 
abrigando o museu de mesmo 
nome. O acervo, constituído de 
cerca de 53 mil objetos de valor 
histórico, artístico e científico, faz 
dele um dos mais importantes 
núcleos de saber do país. 

Visando a valorizar ainda mais 
esse bairro histórico, a Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), por meio do 
setor elétrico e de iluminação da 
Empav, revitalizou a iluminação 
pública da Praça Agassis, localizada 
a poucos metros do museu. Em 
reunião com os moradores, em 
junho, o prefeito Antônio Almas 
(PSDB) ouviu a solicitação dos 
moradores nesse sentido. Na noite 
do dia 19, ele esteve no bairro para 
conferir o resultado do trabalho.

As 23 luminárias a vapor de só-
dio de 150 watts foram substituídas 
por lâmpadas a vapor metálico de 
250 W, num investimento de apro-
ximadamente R$ 25 mil, oriundo 
da Contribuição para o Custeio do 
Sistema de Iluminação Pública 
(CCSIP). O morador e frequentador 
da praça, Márcio Lácio foi conferir 
de perto a nova iluminação, acom-

panhado da esposa e das filhas. 
“Todo final de semana a gente 
vem aqui, o parquinho está bem 
conservado. Essa nova iluminação 
fez muita diferença, pois a praça 
estava escura”.

O chileno Sérgio Placência mora 
há 35 anos no bairro e, como ele 
mesmo disse, sente-se juiz-forano. 
Ele é vice-presidente da Associação 
de Moradores e avalia que a ilumi-
nação vai além da segurança. “A 
ideia é que as pessoas compareçam 
à praça, que as crianças brinquem 
no parquinhos e que as famílias 
possam caminhar. A iluminação 
por si só melhora a segurança e 
proporciona melhor qualidade de 
vida para os moradores”, enfatiza. 

Entre os cerca de 20 moradores 
que receberam o prefeito na visita 
à praça, estava a Dona Laurita 
Fernandes Moreira, que chegou ao 
bairro aos 14 anos, com a família. 
Há 56 anos morando na mesma 
rua, ela se mostrou satisfeita com 
o resultado da nova iluminação, 
sobretudo por ter netas que tam-
bém moram no bairro. “Com essa 
iluminação poderemos passar sem 
medo e também estender a brin-
cadeira aqui na praça com elas”.

Prefeito de juiz de Fora, Antônio Almas, esteve no local
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Araxá injeta mais de
r$ 19 milhões na saúde

C onsiderado um dos 
setores mais impor-
tantes da adminis-
t ração munic ipal , 
a  saúde de Araxá 

foi tema de audiência pública 
realizada no dia 10 de julho, na 
Câmara Municipal, conforme 
rege a Lei Complementar n° 
141, de 13 de janeiro de 2012. 

Na sessão comandada pelo 
vereador Pastor Claudenir Dias 
(PP), foram apresentados os in-
vestimentos realizados pela Se-
cretaria de Saúde nos primeiros 
4 meses do ano pela assessora 
executiva da pasta, Telma Di 
Mambro Senra, acompanhada 
pela gestora da pasta, Diane 
Dutra, e equipe.

A exemplo dos quadrimestres 
anteriores, a prefeitura conseguiu 
investir mais do que é preconiza-
do pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Foram R$ 19.193.922,45 
(16,68%) de investimento da recei-
ta própria do município no setor. 
Na oportunidade, foram apresen-
tados os dados da produção dos 
setores da saúde como atenção 
primária a saúde, saúde auditi-
va, saúde mental, saúde bucal, 
câmara técnica, centro de assis-
tência farmacêutica (CAF), centro 
de testagem e aconselhamento 
(CTA), fisioterapia, tabagismo, raio 
X, tratamento fora do domicílio 
(TFD), transporte, vigilância am-
biental, vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária e regulação.

Também foram repassadas in-
formações sobre o trabalho desen-
volvido pelas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), pela Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e um 
resumo do cronograma realizado 
no Programa Saúde da Escola, 
promovido, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação. 

Ações como a capacitação na 
UPA em atendimento de acidente 
com material biológico e teste rápido, 
campanha de teste rápido HIV e sífilis 
pré-carnaval PSF (hoje Estratégia Saú-
de da Família – ESF) e blitz educativa 
para caminhoneiros foram comenta-
das durante a apresentação. Ao final 
da audiência, os vereadores tiveram 
a oportunidade de sanar as dúvidas 
sobre o material apresentado.

PM
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Prefeitura de Nova Lima investe 
mais de R$ 370 milhões na saúde
Há quase 3 anos, a adminis-

tração municipal tem feito um 
trabalho prioritário para mudar o 
cenário encontrado em 2016, na 
área da saúde: diversos serviços 
parados, falta de medicamentos 
e insumos básicos, Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) precárias, 
obras inacabadas, além de uma 
fila de espera de mais de 10 mil 
exames laboratoriais.

Ao mesmo tempo em que 
atuava para solucionar a difícil 
situação financeira pela qual a 
prefeitura passava, um dos com-
promissos do governo sempre foi 
priorizar a saúde, acabando com 
esse cenário caótico e investindo 
em melhorias para a área. As-
sim, em meio a diversos esforços, 
readequações e inclusão de 
novos processos, os resultados 
são visíveis.

Mais de R$ 370 milhões 
estão sendo destinados à ma-
nutenção dos serviços da saúde 
e, principalmente, à ampliação 
dos atendimentos, na descen-

tralização dos serviços prestados, 
no trabalho preventivo, além 
de concessão de melhorias nas 
unidades de saúde. Também 
colocado à disposição da po-

pulação projetos e atividades 
com foco na saúde mental e 
que incentivam a participação 
dos diversos grupos em práticas 
integrativas e atividades físicas.
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o seu consórcio multibrasileiro

daniel Amaro

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

Falta de atividade física afeta
47% da população brasileira

No dia 8 de julho, aproxi-
madamente 50 alunos, 
divididos em 10 turmas, 
subiram ao palco do 

Teatro do Centro Cultural Minas 
Tênis Clube (CCMTC) para receber 
os certificados de formandos na 
cerimônia de formatura do Curso 
Básico de Esportes/1º semestre 
de 2019.

 O evento marca a mais 
importante etapa na formação 
esportiva dos minastenistas. A 
cerimônia contou com a presença 
e homenagem ao atleta da equipe 
Futsal Sub-20, Vitor Machado de 
Oliveira Lopes, e ao colaborador do 
clube, Sérgio Luís Falci de Carvalho.

Os oradores Izabela Mourão 
Guerra, aluna do Minas I; e Pedro 

de Oliveira Custódio, aluno do Minas 
II, representaram os alunos na sole-
nidade. A mesa foi composta pelo 
presidente do Conselho do Clube 
Sérgio Bruno Zech Coelho, do pre-
sidente do Minas Ricardo Santiago, 
do diretor de obras José Cláudio No-
gueira Vieira, do diretor de Educação 
Frederico Mascarenhas e da gerente 
de Educação Flávia Rohlfs.

Já virou clichê dizer que praticar ati-
vidade física é fundamental, mas 
muita gente ainda não entende 
sua real importância. De acordo 

com dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 47% dos brasileiros não se 
exercitam o suficiente. A recomendação é 
de pelo menos 150 minutos semanais em 
intensidade moderada ou menos de 75 mi-
nutos em energia intensa. O sedentarismo 
é um dos principais causadores de doenças 
e pode levar à morte em casos mais graves. 
A meta da OMS é que, até 2025, a taxa de 
inatividade diminua 10%.

O educador físico Gabriel Alves acredita 
que existe uma cultura do sedentarismo no 
país. “Na infância e adolescência, os pais 
incentivam pouco os filhos a praticarem al-
guma atividade. Geralmente, preferem que 
fiquem em casa vendo televisão, jogando 
videogame ou conectados no computador 
e celular. A escola oferece educação física, 
mas a quantidade e o tempo das aulas são 
mínimos. Quando começam a vida adulta 
e entram na faculdade não querem saber 
de praticar exercício”, afirma.

Ele explica que praticar atividade física 
regularmente traz diversas vantagens. “A 
principal delas é controlar a obesidade e 
evitar o excesso de peso. Também evita o 
aparecimento de doenças cardiovascula-
res como infarto e AVC, melhora o lado 
psicológico, contribui para a redução da 
pressão arterial e do estresse. Os exercícios 
aliados a uma boa alimentação e consumo 
frequente de água podem proporcionar 
uma excelente qualidade de vida”.

Dar o primeiro passo e sair do sedenta-
rismo não é uma tarefa fácil. “As pessoas 
precisam ter mais consciência e introduzir 
alguma atividade física na rotina gradati-
vamente. Comece com uma caminhada 

leve e vá aumentando o ritmo. Se você 
tem costume de ir ao trabalho de ônibus 
ou carro, procure ir andando das próximas 
vezes. O cansaço é normal nos primeiros 
dias e vai diminuindo com o tempo”.

Outra dica do educador físico é es-
colher atividades prazerosas. “Além da 
caminhada, existem inúmeras opções 
de exercícios. A ideia é experimentar as 
modalidades e descobrir com qual você 

mais se identifica. Temos corrida, mus-
culação, dança, pilates, natação, etc. O 
importante é sempre persistir nos novos 
hábitos e nunca desistir. Uma ajuda é 
buscar por esportes em grupo, pois um vai 
motivando o outro e as aulas ficam ainda 
mais animadas”. 

Alves alerta que é preciso fazer uma 
avaliação para saber se não existem riscos 
para a saúde. “O ideal é procurar ajuda 
profissional antes de iniciar qualquer ativi-
dade, principalmente a partir dos 40 anos. 
É necessário verificar o perfil da pessoa e se 
pode fazer exercício mais intenso”, finaliza.

E foi justamente alguns problemas de 
saúde que fizeram a operadora de telema-
rketing Mônica Freitas adotar a atividade 
física. “Em um exame de rotina descobri 
que meu colesterol estava alto, assim 
como o nível de gordura corporal. Levei 
um puxão de orelha do médico quando 
falei que não praticava nenhum exercício”.

Ela conta que o corpo já dava alguns 
sinais de que algo não estava bem. “Subir 
e descer escada era uma coisa cansativa 
demais. Abaixar para calçar o sapato 
também era um problema. Eu conseguia 
fazer, mas ficava ofegante como se tivesse 
corrido uma maratona. E meu trabalho 
não ajuda muito, porque passo a maior 
parte do dia sentada”.

Há 6 meses, Mônica entrou para uma 
academia e garante que sua vida mudou. 
“Tive que melhorar a alimentação primei-
ro. Comecei com pequenas caminhadas e 
acrescentei as aulas de dança três vezes 
por semana. Consegui perder 10kg e tenho 
mais disposição nas atividades diárias. Me 
tornei uma pessoa saudável e estou mais 
confiante”.
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Cerca de 50 alunos concluem curso 
de esportes no Minas Tênis Clube
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