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comunicação 
do governo zema

Em evento promovido pela Associação 
Comercial e Empresarial de Minas 
(ACMinas), com a presença de alguns 
representantes da mídia mineira, Ro-

berto Bastianetto, secretário de Comunicação do 
Estado, falou sobre como o Governo Zema tem 
conduzido o relacionamento com a imprensa.  

A reunião, comandada pelo presidente 
da ACMinas, o empresário Aguinaldo Diniz, 
analisou diversos aspectos da comunicação 
social em Minas. Entre os temas, destacou-se a 
acertada decisão do governador de estar cada 
vez mais próximo dos veículos da imprensa 
e, consequentemente, de seus dirigentes e 
profissionais. 

Essa aproximação significa o marco de um 
novo tempo, com novas e construtivas práticas 
na prestação de informações à sociedade, que 
precisa acompanhar as ações governamentais.

Na ocasião, foi ressaltada a necessidade do di-
álogo, da ética e do respeito, valores que devem 
balizar a comunicação do Governo do Estado 
com os profissionais da imprensa para o exercício 
efetivo e pleno da democracia, liberdade e paz.

A presença de grandes grupos da mídia tradi-
cional, como TV Globo, O Tempo, Rádio Itatiaia, 
Estado de Minas, Diário do Comércio e edição do 
Brasil; e a participação do segmento publicitário, 
representado pelo presidente do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de Minas 
Gerais (Sinapro-MG), André Lacerda, evidenciou 
a importância do evento.

EDITORIAL ESPECIAL

mercAdo milionário: emPresAs 
querem gloBAlizAr o Pão de queiJo

O tradicional pão de queijo 
mineiro está na lista dos 
principais produtos na tabela 
das exportações de misturas 

e pastas para padaria, pastelaria e 
indústria de biscoitos. Apenas neste 
ano, de janeiro a junho, o segmento já 

movimentou US$ 7,379 milhões, cresci-
mento superior a 37% em comparação 
com o mesmo período de 2018. Essas 
exportações atendem basicamente 
aos brasileiros residentes em outros 
países, mas também abre portas para 
outro consumidor. “Isso faz com que a 

população nativa passe a experimentar 
e consumir os produtos brasileiros e 
conhecer a nossa cultura”, diz Juliana 
Peixoto, analista de Negócios Interna-
cionais da Fecomércio MG. 
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Pesquisa coloca Anastasia 
em 1º lugar na corrida à PBH

setembro amarelo: precisamos 
falar sobre prevenção ao suicídio

Segundo dados da OMS, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, ou seja, são quase 
800 mil mortes. Todas elas poderiam ter sido evitadas. A psicóloga e psicanalista Marena Petra afirma 
que a nossa sociedade está adoecida. “É possível prevenir o suicídio, desde que se procure uma saída, 
seja por meio de um acompanhamento médico, psicológico ou até fazendo parcerias com pessoas ou 
atividades prazerosas”.

crise na mineração 
afeta economia de 7 
municípios mineiros 

Um estudo da Fecomércio MG apontou que 80,6% dos 
empresários relatam um fluxo de clientes muito menor após 
a paralisação das mineradoras em suas regiões e 75,2% não 
concordam com esse hiato. Na ocasião, a pesquisa ouviu 480 
comerciantes das cidades de Brumadinho, Congonhas, Itabirito, 
Mariana, Nova Lima, Ouro Preto e Sarzedo.

queimadas na Amazônia já batem
recorde histórico para o mês de agosto

PolíticA – PáginA 3

cidAdes – PáginA 10

economiA – PáginA 4

sAÚde e VidA – PáginA 7

Programa de calçamento
socioambiental é lançado
pela Prefeitura de Contagem

Tendo como objetivo facilitar o acesso de quem transita em Conta-
gem foi lançado o programa de Calçamento Socioambiental em Vias 
de Terra. A ação contemplará os bairros Quintas do Jacuba, Estâncias 
Imperiais, Nascentes Imperiais, Solar do Madeira, Chácaras Del Rey, 
Tupã e Icaivera.

secretário mares guia será
o executor do programa
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Uma pesquisa, divulgada 
pela Multidados, promete 
movimentar a polít ica de 
Belo Horizonte.  Segundo 
os dados, se a eleição fosse 
hoje, o senador tucano An-
tonio Anastasia (foto) teria 
22% dos votos; seguido do 
atual prefeito da capital, Ale-
xandre Kalil (PSD), com 20%; 
e na terceira posição está o 
deputado estadual Mauro 
Tramonte (PRB), com 12%.
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E D I T O R I A L

nat macedo

“A AmAzôniA é o Ar-condicionAdo dA terrA”
Especialista explica que a maior floresta tropical existente é responsável por regular o clima do planeta

Nos últimos dias o 
mundo se voltou 
para o Brasil. O moti-
vo? A Amazônia está 

em chamas, a maior floresta 
tropical do mundo, com 5,5 mi-
lhões de km² de hectares, sendo 
59% deles em solo brasileiro. 
Dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) reve-
lam que o número de focos de 
queimadas já supera a média 
histórica para o mês de agosto 
dos últimos 21 anos, que é de 
25.853. Até o dia 25 de agosto, 
25.934 pontos de incêndio fo-
ram registrados.

A situação da floresta divide 
opiniões. Enquanto uns dizem 
que os índices de 2019 já batem 
recordes e que, atualmente, a 
Amazônia sofre o pior número 
de incêndios da história, outros 
afirmam que os dados são 
exagerados. Para o 
advogado e profes-
sor de Direito Am-
biental e Urbanís-
tico Luiz Antônio 
de Souza (foto),  
é preciso olhar a si-
tuação com cuidado. 
“Muitos dizem que ela é 
o pulmão do planeta, não seria 
bem assim, mas podemos dizer 
que ela é o ar-condicionado da 
Terra, já que equilibra o clima e 
é importante nesse aspecto. A 
política de cuidar do meio am-
biente precisa ser global e essa 
é uma questão urgente”.

em dívida com o planeta
O especialista alertou sobre o fato da população estar consumindo mais recursos 

naturais do que a Terra pode renovar. “Atualmente, o consumo desses recursos exige 
1.75 o tamanho do planeta, ou seja, não é sustentável porque a Terra está insuficiente 
para isso. O chamado Dia da Sobrecarga da Terra, esse ano, chegou em 29 de julho. 
O último ano que o planeta conseguiu recuperar-se totalmente foi na década de 
70, de lá para cá, entramos no impossível. Cada ano que passa isso está pior e, por 
isso, é preciso uma política global de preservação, todos temos que proteger o meio 
ambiente porque todos estamos consumindo muito mais que devíamos”.

As queimadas na Amazônia 
são comuns? de fato, as 
taxas de incêndio estão ba-
tendo recorde este ano?

A Nasa diz que 2019 é o pior ano de 
queimadas na Amazônia brasileira des-
de 2010 e que esses dados batem com 
os do Inpe. Mas, a própria Nasa tam-
bém diz que é preciso um estudo para 
saber se as queimadas alcançaram ou 
não um recorde. Ainda não temos essa 
informação, não dá para confirmar, 
principalmente, porque o ano não 
acabou. Mas, é fato que as queimadas 
realmente estão acontecendo.

existe uma explicação para 
essas queimadas? Já se sabe 
quem são os responsáveis 
pelo fogo?

Nesta época do ano é bem comum 
as queimadas devido à alta temperatura 
e baixa umidade. Existem especulações 
de que o desmatamento teria subido 
67% em relação ao que vinha acon-
tecendo. Por causa disso, o Ministério 
Público Federal (MPF) instaurou uma 
investigação para apurar as causas 

desse aumento e o que, de fato, 
desencadeou essas queimadas. A 
investigação está em aberto e, por 
isso, não há nenhum responsável 
indicado. Fala-se muito, mas o 
que aconteceu e fez o tema chegar 

a esse ponto apenas o MPF irá dizer.

Atualmente, os índices de 
desmatamento são preocu-
pantes?

Mesmo com os dados ainda sendo 
levantados, a grosso modo, pode-se 
concluir que há um desmatamento 
muito grande no Brasil. E os índices 
dessa destruição são preocupantes, 
principalmente, porque houve um 
incremento nas taxas.

quais podem ser as conse-
quências climáticas com o 
desmatamento da Amazônia? 

Existe uma expressão que muitos 
usam que diz “a Amazônia é o pulmão 
do mundo”. Várias instituições e estu-
dos concluem que essa fala não corres-
ponde à realidade. O oxigênio gerado 
na floresta é importante, mas estima-
-se que 55% do oxigênio do mundo 
seja produzido pelas algas marinhas 
e 25% por estepes, campos e pastos. 
Sendo assim, a Amazônia não seria 
o pulmão do planeta, mas podemos 
fazer uma analogia e dizer que ela é o 
ar-condicionado da Terra, isso porque 
ela equilibra e regula o clima, o que é 
muito importante.

Por que o mundo voltou 
sua atenção para o Brasil e 
as questões relacionadas à 
Amazônia?

Porque 60% da Amazônia está no 
Brasil, além disso, ela é a maior floresta 
tropical do mundo e a que mais detém 
biodiversidade. E ela é essencial para o 
combate do aquecimento global e essa 
é uma questão mundial. Mas, nesse 
ponto, é preciso frisar que não podemos 

esquecer que a população deve cuidar 
do meio ambiente como um todo e em 
qualquer lugar.

como a população brasileira 
pode, efetivamente, contri-
buir para a diminuição da 
destruição da Amazônia?

É preciso refletir que nossa contribui-
ção não deve ser só para evitar a destruição 
da Amazônia. Temos que cumprir o que 
está na Constituição de que a coletividade 
tem que proteger todo o meio ambiente. 
Isso não é só papel do poder público. Nós 
somos destinatários do meio ambiente, 
mas também somos atores de proteção. 

É necessário focar na educação am-
biental, que deve ser feita nas escolas 
a fim de conscientizar a todos. Outra 

maneira é criar associações de defesa do 
meio ambiente com efetiva participação 
da coletividade, exigindo dos dirigen-
tes apoio à causa ambiental. Outro 
ponto-chave para o fim do desmatamen-
to é refletir sobre o consumo. Devemos 
dar preferência a produtos sustentáveis 
com intuito de direcionar a produção 
para o sentido da sustentabilidade.

quais são sanções ou medi-
das que outros países podem 
aplicar ao Brasil? 

Efetivamente, seria possível uma san-
ção econômica, mas dentro do G7 já não 
há um consenso, visto que cada presiden-
te tem uma opinião. Se formos analisar 
bem, esse acordo de livre comércio ainda 
é só uma intenção. Não está consolidado.

o dom da fúria

A gente quer comida 

O Brasil é uma potência na produção de alimentos. Nosso solo é fértil 
em quase toda sua extensão nacional e nos transformamos em um 
singular e verdadeiro celeiro mundial no que diz respeito à cultura de 
lavouras. Entretanto, também temos, nesse mesmo solo, 13 milhões 

de brasileiros passando fome e essa é uma discrepância que, por mais que seja 
verdadeira, parece surreal.

Sendo assim, instigamos o poder público a levar para os seus escaninhos 
essa triste constatação. Se as autoridades competentes não se dignam a resolver 
as demandas como um todo, poderiam, ao menos, minimizar a necessidade 
básica de 13 milhões de pessoas, que mesmo vivendo em um país líder na 
produção de produtos da cadeia alimentar, sofrem e morrem de inanição. Isso 
é uma vergonha nacional. 

O assunto é extremamente importante e envolve uma ação coordenada 
das áreas oficiais, por meio de políticas públicas. É necessário haver uma melhor 
distribuição de renda e que tenha um viés horizontalizado, descendo da torre até 
a base da pirâmide, não se mantendo concentrada apenas nas mãos de 20% 
dos poderosos do Brasil.

Como não poderia deixar de ser, o tema perpassa pela educação de nossa 
gente. E isso pode ser comprovado analisando dados da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), que constatou um dado assustador: cerca de 37 milhões de toneladas de 
lixo orgânico (basicamente restos de alimentos) são descartadas anualmente no 
Brasil. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
essa quantidade seria suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas.  

O país ocupa a 10ª posição no ranking de maior desperdício e entre os 
alimentos mais desperdiçados estão o arroz (22%), carnes (20%), feijão (16%) 
e frango (15%). 

A verdade é que falta as pessoas planejar melhor o consumo de alimentos por 
semana ou mês e fazer uma lista do que irão utilizar, evitando assim o desperdício. 
Por mais simples que pareça, esse é o começo para revertemos esse cenário.

Uma outra opção é dá preferência a produtos regionais e da estação, 
garantindo um alimento fresco à mesa e diminuindo o consumo excessivo de 
industrializados. 

Felizmente, nem tudo está perdido. Existem Bancos de Alimentos espalhados 
pelos grandes centros do Brasil. Aqui mesmo, em BH, a prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
criou uma ação que doa alimentos a instituições que precisam. Para receber os 
donativos, as entidades precisam se cadastrar no Banco de Alimentos, ter caráter 
filantrópico ou de utilidade pública e dispor de meio de transporte para a coleta 
dos alimentos, além de ter condições mínimas para guardá-los e prepará-los.

O programa beneficia, em média, 6 mil pessoas por semana. Supermercados, 
sacolões, centrais de distribuição e restaurantes da região metropolitana de BH 
compõem a rede de parceiros.

O est i lo  Bolsonaro 
(PSL) de ser faz es-
tragos na sua própria 
imagem, provoca in-

quietação nos independentes, 
irrita adversários e galvaniza 
apoio na sua tropa. Os segui-
dores gostam. É um estado 
de campanha permanente. 
Ninguém acreditava na pos-
sibilidade de manutenção do 
tom em tão alto grau, mas ele 
sobrevive. Claro que os filhos 
1, 2 e 3 contribuem e mui-
to. Ministros que em outras 
épocas foram chamados de 
aloprados vão atrás do chefe e 
a mistura está formada. Claro 
que a aprovação despenca. 
Normal. Divide o meio político 
já tão dividido. Esperado. Só 
que a espuma permanece e 
ninguém discute problemas 
reais do país. Ninguém fala das 
filas enormes que mostram o 
quadro de desemprego e não 
há quem reclame da parada 
nos negócios, só da última 
polêmica levantada pelo pró-
prio presidente nas saídas 
do Palácio da Alvorada. Este 
é o Bolsonaro e ele foi eleito 
assim, não há surpresas. De-

savisados são os que votaram 
nele na espera de que ele não 
cumprisse o que prometeu, 
como sempre. Perderam. 

O governo anda porque 
tem ilhas de boa gestão. Minis-
tros competentes fazem o cha-
mado dever de casa. Na saúde, 
o ministro Luiz Henrique Man-
detta usa a sua experiência e 
desenvolve projetos e mantém 
em funcionamento com o 
orçamento menor, a grande 
estrutura da saúde do Brasil: 
o gigante Sistema Único de 
Saúde (SUS). Na tecnologia, 
o astronauta Marcos Pontes 
tem o apoio importante do 
ex-deputado, o secretário Jú-
lio Semeghini. Está gerindo 
uma pasta gigante, com pouca 
verba e fazendo a coisa an-
dar. O ministro Sergio Moro 
tem progressos na Justiça e 
Segurança Pública e Paulo 
Guedes deu credibilidade e 
nem precisou dos planos que 
geralmente iniciam os gover-
nos. Osmar Terra, Abraham 
Weintraub e Tarcísio Freitas 
são outros ministros que são 
considerados bons, mas a 
ministra da Agricultura, Te-

reza Cristina recebe elogios 
até de adversários e pode ser 
considerada a funcionária do 
mês, com direito a fotografia 
na parede do Palácio e tudo. 

O que é intrigante nes-
ta história é que ninguém 
deve esperar comedimento do 
presidente Bolsonaro e nem 
espere que ele não entre em 
novas polêmicas. Vai entrar, 
vai falar besteira e vai recuar 

várias vezes. Isso é a realidade 
e ele está apenas entregando 
o que prometeu e vendeu. 
Incrível né? Mas estamos há 
8 meses de um governo de 4 
ou até de 8 anos. Sabe o que 
significa? Que muitas emoções 
nos esperam. Tanto melhor, 
agora sabemos que de tédio 
é que não morreremos nos 
próximos anos. Que Bolsona-
ro seja Bolsonaro e pronto.
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V I G Í L I A S

eujácio silva

daniel Amaro

Juiz de Fora começa a traçar novos caminhos 
na área de segurança, convocando a população 
para dialogar e planejar ações preventivas. No 
dia, 29, foi aberta a “1ª Conferência Municipal 
de Segurança Urbana e Cidadania”, no Teatro 
“Paschoal Carlos Magno”. 

O evento é um marco na história da cidade, 
que pela primeira vez reúne o Legislativo, forças de 
segurança, sociedade civil organizada, judiciário, 
imprensa e universidades em um mesmo lugar, 
na busca da construção de políticas públicas de 
segurança, promovendo ações direcionadas à pre-
venção contra a criminalidade, de forma conjunta e 
integrada. O evento foi organizado pela Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), com a Câmara Municipal.

O tema central foi retirado do texto cons-
titucional de 1988. O artigo 144 ressalta que 
“segurança pública é dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos”. Complementando a 
Constituição, a Lei nº 13.675/2018 fundamenta 
o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), 
reconhecendo a importância dos municípios como 
atores estratégicos neste processo, tendo como 
base as variadas políticas públicas.

No contexto da conferência, a reintegração de 
detentos é de grande preocupação da sociedade. Desta 
forma, e mostrando que novos caminhos são possíveis, 
é que a principal atração musical da abertura ficou a 
cargo do vencedor do “Festival de Canção Prisional da 
Zona da Mata”, Alexsander José do Nascimento. 

O detento cumpre pena em São João del-Rei 
e apresentou a canção autoral que o tornou 
vencedor da competição: “Tudo Novo se Fará”. 
A programação incluiu também a palestra sobre 
o tema “Pacto Pela Paz”, com Alberto Kopittke, 
doutorando em Políticas Públicas na Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e consultor da Co-
munitas, além de presidente do Instituto Cidade 
Segura e especialista em segurança pública.

A solenidade de abertura contou com a 
participação de autoridades municipais, como o 
prefeito Antônio Almas (PSDB), além do ministro 
da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosá-
rio, e o diretor do Departamento Penitenciário 
de Minas Gerais, Rodrigo Machado de Andrade. 

Pesquisa aponta Anastasia como
preferido na disputa pela PBH

Em geral, as pesquisas eleitorais são 
sempre questionadas, especialmente, 
pelos candidatos que se consideram in-
justiçados com o efeito da divulgação dos 

resultados. E, quando o levantamento é realizado 
com antecedência de um ano, como o de agora, 
o tema se torna ainda mais polêmico.

Eis que, na semana passada, uma sondagem 
divulgada pela empresa Multidados, relativa à 
sucessão no Executivo de Belo Horizonte, esquen-
tou a temperatura nos meandros da política da 
capital mineira. Segundo a divulgação, o senador 
Antonio Anastasia (PSDB) aparece em primeiro 
lugar como preferido para o cargo na PBH com 
22%, deixando o atual prefeito, Alexandre Kalil 
(PSD), com 20%. 

Sobre o tema, o diretor da Multidados, Marco 
Aurélio Machado, explica que a pesquisa foi dividida 
em três fases: na primeira parte, os dados foram 
coletados em junho. A segunda foi feita agora 
em agosto e a terceira será realizada em breve. 
Segundo o diretor, existem 28 potenciais pré-
-candidatos. “Nomes influentes que fizeram parte 
dos questionários, no primeiro momento, como o 
deputado João Vitor Xavier (Cidadania), não foram 
citados nesta segunda avaliação, pois procuramos 
incluir personalidades diferentes, como o deputado 
Mauro Tramonte (PRB)”, diz Machado. Inclusive, 
de acordo com a pesquisa, Tramonte estaria na 
terceira posição da preferência do eleitor, com 12%.

O desconforto no ranking dessa pesquisa fica 
por conta do ex-prefeito Marcio Lacerda, até o 
momento, sem filiação partidária. Ele aparece 
com apenas 8% da preferência dos entrevistados. 
Bem diferente do ano passado, quando Lacerda 
chegou a ser bem avaliado para disputar o go-
verno de Minas.

Mas, a real novidade em relação à suces-
são da PBH, no próximo ano, é o estreante 
deputado estadual Coronel Sandro (PSL). 
Conservador, ele tem batido de frente com 
petistas e outros defensores de temas que 
chocam com sua ideologia. Faz críticas até 
mesmo ao prefeito Alexandre Kalil, sem medo 
de ser abordado pelo chefe do Executivo 
municipal. O parlamentar foi eleito, tendo 

como base eleitoral a região de Governador 
Valadares, onde é conhecido desde sempre. 
Coronel Sandro conquista, segundo a Multi-
dados, a popularidade de 6%. Certamente, 
por ser filiado a mesma sigla do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL).

Na mesma posição de 6%, vem o deputado 
federal Reginaldo Lopes (PT). A deputada esta-
dual Ione Pinheiro, do Democratas, tem 4%; o 
vereador Mateus Simões (Novo) também tem 
4%; Sargento Rodrigues (PDT) emplaca 2%, 
assim como Cida Falabella, do Psol. A atual pre-
sidente da Câmara de Vereadores de BH, Nely 
Aquino (PRTB), aparece com 1%, assim como 
o vereador Juninho Los Hermanos, do Avante.

 Indagado se a análise foi devidamente 
registrada, o diretor da Multidados esclarece: 
“Não é possível registrar uma pesquisa de 
um pleito a ser realizado no ano seguinte. O 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só permite 
o registro no mesmo ano da realização da 
eleição”. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro 
de 2020. “Mas podem ficar tranquilos. Temos 
seriedade e um histórico que comprova que 
nosso trabalho é sempre feito com muito rigor, 
até para garantir a nossa permanência no 
mercado como uma empresa de tradição no 
ramo de pesquisas em geral”, disse.

Outras fontes ouvidas pelo edição do Brasil 
consideraram que os dados divulgados são 
apenas preliminares. Por exemplo, em um 
eventual segundo turno, os eleitores que hoje 
preferem votar no deputado Mauro Tramonte 
(PRB), tenderiam a acompanhar Alexandre 
Kalil. Aliás, todos os cenários anteriores com-
provaram ser reais as chances de reeleição do 
atual prefeito, inclusive, se tiverem de disputar 
com o senador Anastasia (PSDB). Fontes de 
Brasília, no entanto, garantem que Anastasia 
não será candidato a prefeito.

deputado coronel sandro é filiado ao
partido do presidente Bolsonaro

Instalação de pedras debaixo
de viadutos gera polêmica

A decisão da Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) de instalar pedras embaixo de viadutos vem 
causando polêmica e dividido opiniões. De acordo 
com a Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital (Sudecap), a intervenção é uma medida 
de segurança para evitar danos nas estruturas 
causados pela queima de materiais, como fios 
de borracha para extração do cobre. Por outro 
lado, críticos alegam que a medida é apenas uma 
estratégia para evitar aglomeração da população 
em situação de rua nesses locais.

A ação faz parte das obras no Boulevard 
Arrudas, no trecho que compreende a Avenida 
do Contorno, entre as ruas Vinte e Um de Abril e 
Rio de Janeiro, e o viaduto Leste no Complexo da 
Lagoinha. O investimento total é de aproximada-
mente R$ 5,7 milhões. Estão sendo feitos serviços 
de urbanização, paisagismo, irrigação e ilumina-
ção. Os trabalhos começaram em abril deste ano 
e a previsão é terminar até o fim de 2019.

O viaduto Leste foi o primeiro local a ter o ta-
pete de pedras colocado. Na última semana, equi-
pes da PBH começaram a abordar pessoas sob 
o viaduto Nansen Araújo, onde as intervenções 
devem continuar. “Nossa grande preocupação é 
diminuir o desplacamento de concreto, que deixa 
a ferragem exposta e também afeta os aparelhos 
de apoio dos viadutos. Com isso, as vibrações cau-
sadas pelos veículos aumentam e podem gerar 
dilatações. Queremos evitar que ocorra qualquer 
tipo de incidente”, explica o superintendente da 
Sudecap, Henrique Castilho.

Ele diz que uma questão importante é sobre 
as pessoas que roubam a fiação e vão para baixo 
das estruturas queimar o fio para tirar o cobre. 
“Além de deixar a cidade sem luz em vários 
pontos, o fogo perto dos pilares dos viadutos 
pode gerar um problema sério. É preciso cuidar 

da segurança e estabilidade das nossas estrutu-
ras”. Castilho ressalta, ainda, que a Secretaria 
de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania está à disposição para auxiliar possí-
veis moradores em situação de rua que estejam 
debaixo dos viadutos.

O prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), tam-
bém defendeu as intervenções. Ele destacou que 
o atendimento social da população em situação 
de rua é importante, mas evidenciou os perigos ao 
se colocar fogo embaixo dos pontilhões. “Aquilo 
põe a população de Belo Horizonte em risco. Na 
hora que um viaduto daquele cair na cabeça, em 
um monte de carros, alguém vai ser responsabi-
lizado”, afirma.

reação negativa
O vereador Pedro Patrus (PT) usou suas redes 

sociais para criticar o projeto da PBH. Ele diz que 
a intervenção tem o objetivo claro de mascarar o 
verdadeiro motivo da afixação das pedras. “Uma 
escolha política por uma política higienista que, 

além de absurda, não enfrenta o problema social 
do alto volume de pessoas desassistidas em situ-
ação de rua hoje na cidade”.

O parlamentar comenta que pretende realizar 
uma audiência pública com a presença do prefei-
to, do superintendente da Sudecap, movimentos 
da sociedade civil, professores universitários de 
arquitetura e engenharia, representantes dos 
moradores de rua e pastorais. “A intenção é 
estabelecer o diálogo e a construção de alter-
nativas humanizadoras de urbanização debaixo 
dos viadutos”.

moradores de rua
Dados atualizados do Ministério da Cida-

dania estimam cerca de 8 mil pessoas vivendo 
em situação de rua na capital mineira. Mas, de 
acordo com a PBH, existem 4.500 pessoas nessa 
condição. Atualmente, existem 14 unidades de 
acolhimento institucional com um total de 1.074 
vagas, segundo a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, Segurança Alimentar e Cidadania.

críticos alegam que intenção da PBH é expulsar população de rua que vive nesses locais
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sucessão em lagoa santa
Em Lagoa Santa, uma das emblemáticas cidades da região 

metropolitana da capital, a sucessão do atual prefeito rogério 
Avelar (PPS) é um tema que causa urticária nos atuais ad-
ministradores da cidade. Apesar disso, o ex-prefeito genesco 
Aparecido Filho (MDB) está se organizando para bater de 
frente com Avelar no pleito do próximo ano. É o que podemos 
chamar de duelo de gigantes.

sucessão em BH
Quem está de volta à cena política de Belo Horizonte é 

o ex-vice-prefeito ronaldo Vasconcelos. Agora, ao que tudo 
indica, ele pode se candidatar a vereador pelo PTB, juntamente 
com nomes influentes da chapa, como a ex-vereadora elaine 
matosinhos.

sucessão em uberlândia
“O megafazendeiro e empresário odelmo leão (PP), 

atual prefeito de Uberlândia, só não será reeleito ao cargo se 
não for de seu próprio interesse. Os partidos de esquerda da 
cidade estão sem estrutura política para enfrentá-lo”. Essa é a 
avaliação de vários políticos do Triângulo Mineiro.

sucessão em Fabriciano
O PT de Coronel Fabriciano tem dois nomes disponíveis para 

disputar a eleição no município, no Vale do Aço. O ex-prefeito 
e ex-deputado chico simões e, o atual vereador, o jornalista 
marcos da luz. O embate por lá promete ser feroz.  

sucessão em Brumadinho
Em Brumadinho, cidade arrasada pelo rompimento da Bar-

ragem da Vale, não se fala em outra coisa senão dos problemas 
relacionados ao desastre ambiental. Por lá, o tema política está 
ficando no esquecimento momentaneamente. Ocorre que, o 
atual prefeito, neném da Asa (PV), está encolhido sem muita 
ação. Um problema sério, caso ele decida disputar a reeleição. 

sucessão em contagem
Segundo comentários dos corredores da Assembleia Le-

gislativa, o PT de Contagem não vê com a menor simpatia à 
possibilidade da candidatura de marília campos à prefeitura 
da cidade no próximo ano. A conferir...

g7 sob suspeita
O experiente professor de Assuntos Internacionais do Ib-

mec, mario schettino, considerou suspeita a decisão dos países 
mais ricos do mundo, o G7, em ajudar a apagar o incêndio 
da Amazônia. “O Brasil tem de ser cauteloso em aceita esta 
ajuda”, sugere o mestre.

A França exagerou
Em debate transmitido pela TV Cultura, o historiador 

marco Antonio Villa, apontou que não há indício de desvio 
de dinheiro das ONGs localizadas na região Amazônica. Mas, 
ele também considerou ter havido exagero do presidente da 
França ao sugerir a internacionalização da região. “É interfe-
rência indevida”, comentou.

imagem arranhada
A situação da Amazônia divide opiniões. Por exemplo, o 

professor de Gestão Ambiental da UFMG, raoni rajão, lembra: 
“Esse conflito, por mais que já esteja sendo minimizado, irá dei-
xar uma péssima imagem de nosso país perante a comunidade 
internacional”.

Acordo comercial
Em Brasília, comenta-se que as queimadas na Floresta 

Amazônica só foram levadas a sério depois da reação dos grupos 
econômicos mundiais, que tinham a pretensão de boicotar os 
produtos brasileiros caso não houvesse uma solução para o tema.

críticas ao presidente
Analisando o comportamento do presidente da República, 

Jair Bolsonaro (PSL), frente aos incêndios na Amazônia, o apre-
sentador e jornalista marcelo tas, ironizou: “Quem começou 
ateando fogo no assunto foi o próprio presidente”.

A favor de Bolsonaro
Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o primeiro 

vice-presidente da Casa, Antonio carlos Arantes (PSDB), diz 
que o presidente Bolsonaro (PSL) está sendo perseguido por 
determinados segmentos por tentar implementar uma política 
de desenvolvimento para a região Norte do país.

Privatização da Petrobras
Sem mencionar fontes, o jornalista merval Pereira infor-

mou, recentemente, já haver um grupo ligado ao governo 
federal preparando a privatização completa da Petrobras. 

Presidente dos confrontos
O jornalista gerson camarotti comenta: “O presidente 

Bolsonaro (PSL) adora confrontos, especialmente verbais. Isso 
vem desde o tempo da sua candidatura. Só que agora, em 
muitas oportunidades, ele se esquece da liturgia do cargo”.

república ou monarquia?
Ao debater na TV alguns temas nacionais, o historiador 

paulistano Jaime Pinsky comentou: “Ultimamente, há uma 
confusão do governo brasileiro em saber se vivemos uma 
república ou uma monarquia”. Cruz credo, gente!
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80% dos empresários relatam fluxo menor
no comércio após paralisação da mineração

O título desse artigo adianta que o 
mercado, sempre impulsionado 
por novos ideais, se reinventa. 
Logo acompanha as inovações 

tecnológicas - quando não as inaugura -, a 
fim de se colocar à frente do tempo comum.

Ocorre que as leis, por outro lado, por 
vezes acabam ficando estacionadas no pas-
sado, dispondo somente daquelas matérias 
consideradas relevantes para a sociedade e 
seus congressistas de sua época, poucas sen-
do aquelas que carregam consigo a virtude 
de antever possíveis conflitos sociais que se 
formariam, mesmo em um futuro breve. 

Para ficarmos apenas em um exemplo: 
observamos que a ausência de amparo 
legislativo que estabelecesse sobre normas 
e condições para o transporte automotor e 
compartilhamento de viagens intermedia-
das por aplicativos quase - quase mesmo 
- impediu no Brasil a criação de um mercado 
inédito de consumo e lucrativo meio de 
prestação de serviço. 

Apesar de, hoje, sequer chegar a se tra-
tar de “inovação”, propriamente dita, com 
dezenas de empresas exercendo a devida 
concorrência, os nossos congressistas ainda 
debatem como a nova lei se adequaria a 
esse novo cenário, quais impostos ou qual 

o nível de vigilância e exigência estatais 
seriam necessários.

Com efeito, a nossa lei trabalhista, a 
CLT, antes considerada inovadora - e o era 
para a revolução industrial -, trazida pela 
“era Vargas”, em 1943, e impulsionada 
pela Constituição Federal de 1937, certa-
mente não será capaz de atravessar com 
efetividade a revolução tecnológica que 
se aproxima, sendo perceptível em nossa 
atual sociedade que para a matéria prima 
desenvolvida pelo “trabalhador” não mais 
se lhe exigirá necessariamente, como era 
antigamente, o uso da força bruta, a deli-
mitação / controle de espaço físico ou dia e 
horário especificamente contratualizados. A 
nova legislação deve reconhecer uma reali-
dade existente, e legitimar um futuro onde 
forçosamente mais valor terá a criatura do 
que o seu criador.

O contínuo avanço da revolução tecno-
lógica trará consigo virtudes e malefícios, 
questões que não podem mais ser ignoradas 
pela legislação trabalhista e empresarial, 
pena de estacionarmos no passado, relutan-
tes, incertos, confinados economicamente 
aos olhos dos países mais desenvolvidos. A 
adoção do liberalismo econômico, ao fim 
e ao cabo, gera na sociedade responsa-

bilidade e demanda de seus profissionais 
inteligência e desenvoltura para também 
se reinventar profissionalmente.

Cabe ao Congresso Nacional, diante de 
seu papel republicano, proporcionar vias le-
gítimas, advindas da lei, mais simplificadas 
e desburocratizadas ao cidadão que tenha 
a intenção e queira com o seu esforço gerar 
renda e trabalho, contribuir positivamente 
com a economia local e nacional e melhora 
de sua condição de vida e de sua família, 
criativamente fazendo-se inserir nos setores 
produtivos.

Encerrando com a questão jurídica, 
cabe à norma, a mais recente materializada 
pela aprovação pelo Senado Federal para a 
transmudação em Lei da Medida Provisória 
da Liberdade Econômica, MP 881/2019, de 
forma singela, contida mas efetiva, impingir 
na sociedade os institutos principiológicos, 
atemporais, que tutelem a nossa integrida-
de física, intelectual e psicológica, a integri-
dade de nossos dados digitais sensíveis e a 
relação do empresário com o poder público, 
que deve ser livre e não necessariamente 
dependente, indispensáveis para a liber-
tação e atualização da cadeia produtiva, 
frente à vindoura revolução tecnológica que 
se avizinha.

o mercado se reinventa; já as nossas leis...

A ruptura das barragens de Fundão, 
no distrito de Bento Rodrigues, em 
Mariana, e da Mina Córrego do 
Feijão, em Brumadinho, deixaram 

de legado mais do que perdas ambientais e de 
vidas humanas. Esses acidentes ainda refletem, 
de maneira significativa, na vida e na economia 
dos moradores das cidades afetadas e de outros 
locais que dependem da atividade mineradora. 
De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Fecomércio MG, 80,6% dos comerciantes rela-
tam um fluxo de clientes muito menor após a 
paralisação das empresas desse setor e 75,2% 
não concordam com esse hiato. 

O estudo buscou captar a percepção de 
480 empresários do comércio varejista em 
relação a atividade mineradora, seu papel no 
desenvolvimento local e sua influência para os 
estabelecimentos comerciais. A amostra contou 
com empresas das cidades de Brumadinho, Con-
gonhas, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto 
e Sarzedo, todas na região central do estado. 

Além disso, 92,3% dos entrevistados apon-
tam que o comércio local depende das ativi-
dades relacionadas à mineração, sendo que 
40,79% acreditam que é totalmente dependen-
te dos ganhos oriundos desse setor e os demais 
dizem que necessitam parcialmente. Aliás, 92% 
reiteram que a atividade contribuiu muito ou em 
parte para o desenvolvimento de seu município.

O economista-chefe da Fecomércio MG, Gui-
lherme Almeida, afirma que as cidades mineiras 
não aproveitaram a valorização dos commodities 
minerais no cenário internacional. “A dependên-
cia das atividades exploratórias é algo histórico 
de Minas Gerais e uma prova disso é que esse 
setor também ajudou economicamente no 
crescimento do estado. Os municípios seguiram 
nessa linha, o que não é errado, mas falharam 
por não fomentarem outras atividades”. 

De fato, a interrupção dos trabalhos de minera-
ção tem causado transtorno ao comércio varejista 
nesses locais. Para 42,1%, o movimento de clientes 
diminui muito e 38,5% dizem que a procura pelas 
lojas caiu, mas de forma menos acentuada. Já 
o fluxo de turistas recuou 68,7% na percepção 
dos varejistas locais. “A dependência econômica 
é muito ruim para os municípios, pois isso gera 
uma insegurança por não haver um leque de 
opções de geração de renda. Ou seja, se aquele 

setor não vai bem, consequentemente, isso afetará 
negativamente os outros. E é exatamente isso que 
está acontecendo com a mineração”.  

Alternativas 

A pesquisa também perguntou aos em-
presários sobre alternativas em relação à 
mineração para os municípios. Para 41% dos 
entrevistados, essas cidades possuem outras vo-
cações para geração de emprego e renda, com 
destaque para as atividades ligadas ao turismo 
cultural e ecológico. Além desse segmento, foi 
citado agricultura, comércio, educação, indús-
tria e siderurgia. 

Almeida afirma que esse é um momento de 
repensar o sistema produtivo como um todo. 
“Por mais que essas cidades possuam outras 
matrizes econômicas, a renda proveniente delas 
é, muitas vezes, volátil. É preciso encontrar no-
vas alternativas para que a população não seja 
penalizada duas vezes: primeiro com a ruptura 
das barragens, depois com suas consequências, 
que vão desde a paralisação de serviços minera-
dores ao esvaziamento do turismo e comércio 
locais”, finaliza.

relembre… 
O rompimento da barragem de Fundão, 

em Mariana, aconteceu no dia 5 de novembro 
de 2015, causando a morte de 18 pessoas. 
Ainda não se sabe com precisão os danos 
ambientais causados por esse acidente, mas 
pode-se contabilizar a destruição de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo; aumento da 
turbidez das águas do Rio Doce que causou 
com impactos no abastecimento de água 
em cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, 
entre outros

O rompimento da barragem mina córre-
go do Feijão, em Brumadinho, ocorreu em 
25 de janeiro deste ano e resultou no maior 
desastre com rejeitos de mineração no Brasil. 
O acidente matou 248 pessoas e ainda restam 
22 desaparecidas. Sobre o impacto ambiental, 
especialistas acreditam que a lama já chegou 
ao Rio São Francisco, que, além de Minas 
Gerais, passa por outros quatro estados brasi-
leiros e barragens de duas usinas hidrelétricas: 
a de Retiro Baixo e a de Três Marias.
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Abuso de autoridades
Em relação à lei de abuso de autoridades, aprovada recen-

temente pelo Congresso Nacional, o professor da PUC Minas, 

José Alfredo Baracho Júnior, disse: “Ela é muita confusa, mas 

tem alguns pontos positivos no sentido de ordenar melhor o 

funcionamento da justiça no Brasil”.

Privatização dos correios
“A privatização dos Correios vai depender muito da mobi-

lização das pessoas em pressionar o Congresso. Como o tema 

tem de ser aprovado pelo Legislativo, ainda vai demandar 

muitos debates. É melhor esperar para ver onde essa ideia vai 

desaguar”. Opinião do ex-presidente da OAB de São Paulo, 

marcos da costa, ao ser provocado pela imprensa.

tramonte candidato 
Ao falar para uma plateia de 500 pessoas reunidas na tra-

dicional Feijoada do Maranhão, no último dia 24, o deputado 

mauro tramonte (PRB), foi interrompido com os gritos de 

futuro prefeito de BH. Por certo, ele gostou da ideia, mas, na 

oportunidade, apenas abriu um largo sorriso. 

Polícia presa?
Na última semana, um delegado da Polícia Civil, cujo 

nome não foi divulgado, foi preso pelos crimes de tráfico de 

drogas e associação ao tráfico. Em seu apartamento, havia uma 

plantação de maconha, sementes da erva, estufas e materiais 

para o cultivo. Foi justamente as plantas que fizeram a Polícia 

Militar chegar até o local. Quem deveria prender está sendo 

preso. Cruz credo, gente!

desculpa, Brigitte!
A primeira-dama francesa Brigitte macron ignorou o 

comentário ofensivo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre 

sua aparência e agradeceu aos brasileiros pelo apoio demons-

trado por meio do Movimento #DesculpaBrigitte. “Os tempos 

mudam. Alguns estão dentro do trem da mudança (...) Mas 

nem todos estão: alguns ficaram na plataforma”, afirmou, sob 

forte aplauso, durante discurso em um evento oficial.

mudança de planos
Durante um jantar promovido pelo senador lucas Barreto 

(PSD), o deputado federal eduardo Bolsonaro (PSL) disse que 

o seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PSL), está inseguro com 

a indicação do seu nome para o cargo de embaixador nos 

Estados Unidos, pois não há certeza da aprovação por parte 

dos senadores. O que era dado como certo, haja visto que a 

esposa de eduardo já aparecia em eventos públicos como 

embaixatriz, pode ser que não aconteça mais. Mudança de 

planos, sr. deputado...

mailto:andre@leitealcantara.com.br
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leíse costa

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

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

de olho no “mercado da saudade”, empresas
mineiras querem globalizar o pão de queijo

Em tempos de polarização extrema, 
fica difícil apontar uma unanimida-
de, mas, pelo menos por aqui, em 

terras mineiras, é fácil arriscar um palpite: 
o nosso pão de queijo tem o poder de 
unir todas as tribos e posições políticas 
em volta de uma mesa. Quando ele está 
servido - acompanhado de uma xícara de 
café coado - é sinal de que a conversa vai 
ser boa. Nas lanchonetes e padarias é pos-
sível encontrá-lo a qualquer hora do dia. E, 
até mesmo na ALMG, a bolinha de queijo 
virou projeto de lei para que seja declarado 
patrimônio cultural e imaterial do estado.

Conscientes do potencial da quitanda 
tipicamente mineira, as fabricantes do esta-
do investem na exportação do produto. De 
acordo com dados da Secretaria Especial de 
Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, 
a exportação de Minas Gerais para outros 
países de misturas e pastas para preparados 
de padaria, pastelaria e indústria de biscoi-
tos, o que inclui o pão de queijo, somaram 
US$ 7,379 milhões de janeiro a junho, cres-
cimento superior a 37%, em comparação 
com mesmo período de 2018, quando 
foram contabilizados US$ 5,374 milhões. Os 
principais destinos desse produto mineiro no 
primeiro semestre de 2019 foram os Estados 
Unidos e Portugal.

O pão de queijo ao lado do feijão, da 
tapioca, do açaí e tantos outros alimen-
tos característicos do Brasil fazem parte 
do chamado “mercado da saudade”. O 
segmento, como explica a analista de Ne-
gócios Internacionais da Fecomércio MG, 
Juliana Peixoto, é responsável por exportar 
produtos e serviços nacionais. Apesar 
de ser pensado, principalmente, para os 
brasileiros que moram no exterior, empre-
sários viram uma outra oportunidade de 

negócio. “Também serve como porta de 
entrada para os mercados internacionais, 
fazendo com que a população nativa passe 
a experimentar e consumir os produtos 
brasileiros e conhecer a nossa cultura”, diz.

De acordo com a analista, além de 
alimentos, vestuário e outros bens de 
consumo, os empreendimentos englobam 
também serviços como salões de beleza e 
academias de musculação, de dança e de 
capoeira. “Minas Gerais, famosa em sua 
gastronomia, tem atuado nesse mercado 
com a exportação de produtos tradicionais 
como café, doce de leite e o famoso pão 
de queijo”, explica Juliana.

Fundada na cidade João Pinheiro, a 
Forno de Minas começou quando Maria 
Dalva Mendonça queria trilhar um cami-
nho diferente da maioria das garotas da 
sua idade naquela época, que planejavam 
casar e ter filhos. Já em 1990, Dalva optou 
por fazer pães de queijo para vender e 
fundou a empresa. Quase três décadas 
depois, sua receita ganhou o mundo. A 
empresa tem um plano para globalizar 
seu pão de queijo e segue avançando. 
Neste mês, México e Argentina receberam 
32 toneladas de produtos. “Atualmente, 
a Forno produz 1.700 toneladas de pão 
de queijo por mês. O que equivale a 68 

milhões de bolinhas. 7% dessa produção é 
exportada”, afirma Gabriela Cioba, gerente 
de Comércio Exterior da empresa.

A companhia exporta para 18 países. 
“Somos líder no mercado nacional de pão 
de queijo, com 39,2% de share de valor, 
segundo a Nielsen. Em relação ao mercado 
internacional, as exportações correspondem 
a 7% do faturamento da companhia. Nosso 
foco principal segue sendo nosso maior e 
primeiro mercado, EUA. Além disso, estamos 
buscando crescimento na América Latina e 
novas soluções para Europa”, diz Gabriela. E 
não para por aí, a meta é triplicar a receita de 
exportação até 2024.

Outra gigante do segmento, a Maricota 
Alimentos, que foi fundada e mantém sua 
fábrica em Luz, na região Central de Minas, 
não divulga dados, mas garante em seu site 
que é a maior produtora de pães de queijo do 
mundo e vende o alimento congelado para 
mais de 15 países. Entre eles, Estados Unidos, 
Canadá, Alemanha, Botswana, Chile, Uru-
guai, Angola, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

Juliana explica que as empresas que pre-
tendem internacionalizar os seus produtos e/ou 
serviços devem se preparar para um mercado 
de concorrência acirrada, que requer um alto 
controle de qualidade. “Principalmente no 
setor alimentício, cada país tem sua legislação 
específica e o empresário deve garantir que 
as regras sejam respeitadas, adequando seus 
processos de criação e produção, para que o 
empreendimento tenha todas as licenças ne-
cessárias para estar em pleno funcionamento”. 

Ainda que obedeçam aos critérios de 
qualidade, o exportador pode se deparar com 
outra barreira: alguns países, visando proteger 
mercados sensíveis de seus importadores, 
restringem a entrada de produtos de origem 
animal. “Um exemplo é o embargo ao pão de 
queijo em alguns países da Europa. Segundo 
estudo da Confederação Nacional das Indús-
trias (CNI), divulgado em 2018, a proibição 
vem da legislação que impede a importação 
de produtos com mais de 50% de derivados de 
leite. No entanto, o pão de queijo tem apenas 
20% de lácteos na composição e deveria, se-
gundo a CNI, ser liberado”, acrescenta Juliana.

Para além das burocracias, Gabriela 
conta que o desafio tem sido fazer com que 
o estrangeiro prove a delícia. “Muitos países 
não têm o hábito de consumo de pão de 
queijo assado ou congelado. Assim, precisa-
mos gerar experimentação para o sucesso do 
produto. Temos tido uma ótima experiência. 
O pão de queijo fica a uma mordida de 
conquistar”. Alguém duvida do potencial do 
nosso patrimônio gastronômico?
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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

A empresária elizabete ribeiro, o governador romeu zema
e o ex-secretário de turismo do estado e empresário roberto
Fagundes, em evento realizado no Aeroporto internacional

confins

KAlil ArrecAdA mAis com multAs - O prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
determinou a BHTrans a colocação de sinal de avanço em toda a extensão 
da Avenida Amazonas. É claro que o motivo determinante é o aumento 
da arrecadação com a multa de trânsito, pois inexiste qualquer tipo de 
policiamento na via na hora do rush. O sinal de avanço em todas as es-
quinas da Amazonas, desde a Praça Rui Barbosa até a Cidade Industrial, 
em Contagem, vai multar o motorista que fechar o cruzamento, mesmo 
que ele não queira fazê-lo. Como não existe policiamento de trânsito 
na cidade, o prefeito conseguirá matar o coelho com uma cajadada só: 
melhora o tráfego e ainda arrecada com as multas.

FAKE NEWS – O senador Carlos Viana (PSD) disse, outro dia, que 
a ideia da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, de 
colocar Fernando Pimentel como candidato do partido a Prefeitura 
de Belo Horizonte era fake news. Segundo Viana, depois da admi-
nistração de Pimentel, que ajudou a quebrar Minas Gerais, ele não 
pode pensar, tão cedo, em ser candidato a alguma coisa por aqui.

o iBge divulgou as estimativas sobre a população brasileira. De 
acordo com o levantamento, até o dia 1º de julho de 2019, o Brasil 
tinha mais de 210 milhões de habitantes. O estudo aponta para uma 
taxa de crescimento da população de 0,79% ao ano, índice menor 
do que no intervalo entre os anos de 2017 e 2018.

BolsonAro - O presidente brasileiro conseguiu ficar na mídia em 
todo o mundo por dois motivos: o fogo na Amazônia e o bate-boca 
com o presidente francês. Bolsonaro (PSL), que não é deste mundo, 
fez até uma comparação com o mandatário francês sobre suas mu-
lheres, dando a entender que a primeira-dama brasileira era bem 
mais nova que a francesa. Macron respondeu educadamente à falta 
de postura de Bolsonaro.

o congresso pode aprovar R$ 3,7 bilhões para a campanha 
eleitoral do próximo ano. 

A companhia aérea regional de São Paulo, Pasaredo, está 
acusando a Azul de assediar seus funcionários. A Azul está no 
papel dela, já que oferece melhores salários na hora de con-
tratar. O mercado é de quem paga melhor. 

A livraria saraiva teve o plano de recuperação judicial 
aprovado por grupo de credores desde que o presidente da 
empresa, Jorge Saraiva Neto, seja afastado da direção. 

A merenda dos vereadores de Belo Horizonte deixou de ser 
uma coisa simples para ganhar manchetes em todos os jornais. 
Parece que os vereadores vão à Câmara, não pelo trabalho, 
mas sim pelo lanche. 

A rede mater dei de saúde foi certificada na categoria 
Diamante pela 3M do Brasil por desenvolver as melhores prá-
ticas relacionadas à fixação segura de cateteres.

domingo, dia 1º de setembro 

Engenheiro Carlos Eduardo Orsini 
Jornalista Mauro Santayana
Médico João Fernando 

segunda-feira, 02

Dr. Andy Petroiony
Padre Candinho

terça-feira, 03

Kalil Antônio 
Elza Maria Bittencourt

quarta-feira, 04

Emerson Pancieri – Rádio Itatiaia 
Carla Chicareli

quinta-feira, 05

Radialista Adelício Matina 
Helenice Costa 
Wilson Antônio Oliveira 

sexta-feira, 06

Escritor Olavo Romano 
Desembargador Wanderley Paiva 
Jota Dangelo

sábado, 07 

Pinduca Ferreira – Betim 
Jornalista Camila Campos – Rádio Itatiaia 
Leonardo Vidal

saiba o que o sesc Palladium
preparou para o mês de setembro

Programação variada de cinema, música e teatro
A programação de setembro 

do Sesc Palladium promete mo-
mentos de reflexão, emoção e 
alegria, além de homenagens à 
cultura brasileira. Na música, Fafá 
de Belém, com a turnê do álbum 
Humana (01/09), trazendo “o 
lado verdadeiro de cada um”; a 
Orquestra Ouro Preto e a atriz Bár-
bara Paz em uma homenagem ao 
músico mineiro Chico Mário, com 
a apresentação Consanguíneos 
(15/09). Para curtir com as crian-
ças, Victor, o menino selvagem, 
com uma abordagem do teatro 
de sombras que pode surpreender 
também os públicos mais sofistica-
dos (08/09); Rei Leão: o musical, 
com canções inéditas, ao vivo, 
e letras em português (22/09); 
Brasilis: um espetáculo do Circo 
Turma da Mônica, trazendo toda 
a nossa brasilidade, por meio de 
lendas, folclore, músicas e riquezas 
naturais (28 e 29/09). 

Programação:

cinema
Entre os dias 3 e 29 de setem-

bro, o Cine Sesc Palladium, em 
parceria com o Instituto Goethe, 
exibe a Mostra Wim Wenders, 
com obras do aclamado diretor 
alemão. A filmografia de Wenders 
é das mais relevantes do chamado 
Novo Cinema Alemão, que marcou 
fins dos anos de 1970 e a década 
de 1980. Neste período e na atu-
alidade, o cineasta expõe temas 
existenciais combinados a belas 
imagens, bem como transita por 
biografias e capta aspectos da 
solidão e do encontro. A entrada é 
gratuita, com retirada de ingresso 
30 minutos antes do evento, e o 
espaço é sujeito a lotação. 

Nos dias 10 e 11 de setembro, 
às 19h30, o Cine Sesc Palladium 
exibe o filme O império do ouro 
vermelho, de Jean-Baptiste Mallet 
e Xavier Deleu. A obra, que rece-

beu, em 2018, o Prix Albert-Londres 
du Livre, concedido às grandes 
reportagens em língua francesa, 
trata da história não contada da 
fruta mais consumida do mundo, 
o tomate. O documentário aborda 
temas polêmicos como a produ-
ção de tomates geneticamente 
modificados. A sessão do dia 11 
conta com bate-papo sobre a obra. 
Classificação: 12 anos. A entrada é 
gratuita, com retirada de ingresso 
30 minutos antes do evento, e o 
espaço é sujeito a lotação.

música
Em um espetáculo surpreen-

dente e reflexivo, Fafá de Belém 
volta ao Grande Teatro no dia 1º de 
setembro, às 19h, para a turnê do 
álbum Humana. “Esse é um disco 
que fala do humano de cada um 
de nós, o lado que desabafa, que 
fica indignado, o lado verdadeiro 

de cada um”, conta Fafá. Pela 
primeira vez, a cantora gravou 
grandes autoras, como Letrux, 
Adriana Calcanhotto e Ava Rocha. 
Interpretou, também, composições 
de Jards Macalé e Waly Salomão. 

O projeto Domingos Clássicos 
apresenta a Orquestra Ouro Preto 
e a atriz Bárbara Paz em uma 
homenagem ao músico mineiro 
Chico Mário, irmão de Henfil e 
Betinho, no dia 15 de setembro. A 
apresentação Consanguíneos con-
ta a história do Brasil, através dos 
grandes acontecimentos históricos 
e musicais do país: a origem do 
samba, da bossa nova, passando 
pelas ditaduras na América Latina, 
até as Diretas Já. Sob a direção de 
Chico Pelúcio, o espetáculo será 
realizado às 11h, no Grande Teatro, 
com classificação livre. 

E tem muito mais! Confira no 
site www.sescmg.com.br.

Fafá de Belém
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Trombofilia: silenciosa, condição pode
causar riscos às mulheres grávidas

Pi
xa

ba
y

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al A cantora Thaeme 

Mariôto sofreu um 
aborto espontâneo 
em sua primeira 

gravidez. Por causa disso, pre-
cisou passar por um tratamen-
to médico antes de tentar uma 
nova gestação. Ela descobriu, 
então, a trombofilia e passou 
a tomar anticoagulante e a 
fazer vários exames para que 
sua segunda gestação fosse 
saudável. Hoje, ela é mãe de 
Liz, de 4 meses.

Durante a gravidez era como se eu 
tivesse uma bomba relógio no meu 
corpo prestes a explodir”. Foi assim 

que a doceira Aline Reis se sentiu ao descobrir que 
estava com trombofilia, doença que aumenta as 
chances da mulher ter um quadro tromboembó-
lico. A condição favorece a formação de trombos, 
ou seja, coágulos que entopem a circulação dos 
vasos sanguíneos.

A ginecologista Cintia Tavares explica que, na 
gravidez, os riscos são maiores. “A gestante está 
mais propensa a ter uma trombose venosa pro-
funda ou uma complicação desse quadro que é o 
que chamamos de tromboembolismo pulmonar. 
O trombo é formado, por exemplo, nos membros 
inferiores, se desprende e vai parar no pulmão, o 
que resulta em uma embolia pulmonar”.

Em geral, a mulher tem mais esse risco. “O sexo 
feminino tem de 3 a 4 vezes mais chances de ter 
trombose. Na grávida, esse risco é 6 vezes maior e 
no puerpério, que é os 45 dias pós-parto, aumenta 
para 22 vezes”.

Cíntia elucida que, atualmente, a doença é a 
sétima maior causa de mortalidade materna em 
países desenvolvidos. “Durante a gravidez, ocorre uma 
elevação dos fatores de coagulação e uma redução dos 
níveis de anticoagulantes naturais. A própria condição 
da gestação leva a uma alteração que predispõe esse 
quadro. A estase, por exemplo, aumenta por causa de 
uma compressão do próprio útero gravídico, tanto que, 
quanto mais a gravidez avança, maiores as chances da 
mulher desenvolver a trombose devido a uma compres-
são dos vasos. O sangue tem facilidade para descer para 
os membros inferiores, mas dificuldade para retornar 
em consequência da gravidade”. 

A gestação, por si só, é um fator de risco, mas a 
ginecologista lista outros. “Ter muitos filhos, varizes, 
doença inflamatória intestinal, infecção de urina, 
diabetes, um período de internação maior que 3 
dias, o que significa que a mulher fica muito tempo 
acamada e dificulta a circulação sanguínea, a obesi-
dade e também a idade materna maior que 35 anos”.

A especialista informa alguns sinais que devem 
servir de alerta para as gestantes. “No caso da 
trombose venosa de membros inferiores, seria um 
edema acentuado, é válido lembrar que é comum 
a grávida apresentar certo inchaço, mas quando 
ele é assimétrico, ou seja, uma perna maior que a 
outra, deve ser averiguado”.

O edema pode vir acompanhado de outros 
sintomas. “Dor e vermelhidão no local e ausência 
de mobilidade na panturrilha. No caso da trom-
boembolia, a embolia pulmonar, o sintoma mais 
frequente é a falta de ar e dor para respirar”.

Um desmaio alertou Aline do problema. “Fui 
internada e descobri a trombose e embolia pul-
monar bilateral. A partir daí me recomendaram 
evitar situações de estresse e, quando engravidei, 
o uso de heparina injetável, diariamente, desde a 
descoberta até 40 dias depois do parto”.

Aline recorda que teve muito medo de perder 
o bebê. “Desde que tive a primeira trombose 
soube dos riscos, mas sempre segui as orienta-
ções médicas, contudo, o medo de morrer ou 
da minha gravidez ser interrompida me rondava 
constantemente”.

Já a professora Daniela Lima descobriu o 
problema durante a gestação. “Minha gravidez 
foi tranquila, quase não tive problemas com 
inchaço. Quando entrei na 35ª semana percebi 
um edema na minha perna esquerda que estava 
aumentando muito, mas acabei ligando à ges-
tação e não me importando. Já na 36ª semana 
fui a obstetra, ela me encaminhou ao hospital 
para exames e a trombose foi diagnosticada”.

Daniela ficou 4 dias internada recebendo an-
ticoagulantes. “Tive alta e meu parto foi marcado 
para a 38ª semana. Mas, graças a Deus, correu 
tudo bem e minha filha veio linda e saudável. 
Depois disso, precisei continuar o tratamento, 
em casa, por mais 6 semanas com injeções”.

Essas injeções são conhecidas como “picadas 
de amor”, visto que é um tratamento contínuo e 
necessário para que a gestação seja completa. “Esse 

tratamento deve ser suspenso 
antes do parto. No caso de ce-
sárea, ele é reiniciado 12 horas 
após o nascimento do bebê. Já 
em caso de parto normal, 6 ho-
ras após”, explica a ginecologista.

O diagnóstico é feito por 
meio de um conjunto de análises. 
“É preciso investigar o histórico 
clínico da grávida, pesquisar a fa-
mília, visto que o problema pode 
ser genético, avaliar os edemas, 
vermelhidões e queixa da 
paciente. Por fim, realizar 
exames de imagem e, em 
caso de suspeita, uma 
tomografia computa-
dorizada”.

É preciso fazer um 
diagnóstico comple-
to. “A nutrição do 
feto pode ser pre-
judicada por cau-
sa da trombo-
se, isso porque 
algum trombo 
pode obstruir os 
vasos da pla-
centa e gerar 
mor te fetal . 
Por isso, a im-
portância da 
descoberta e 
t ra t a m e nto ”, 
conclui.

loraynne Araujo

A cada 40 segundos, uma
pessoa se suicida no mundo
No dia 27 de agosto de 2019, 

um jovem de apenas 24 
anos resolveu colocar fim a 

sua vida. De um histórico de poucos 
amigos e um quadro depressivo, ele 
não aguentou mais. Essa história 
não é exceção; pelo contrário, está 
cada vez mais comum escutarmos 
casos assim, independente da esco-
laridade, renda, profissão, sexo ou 
qualquer outro fator. De acordo com 
dados divulgados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 
segundos, uma pessoa se suicida 
no planeta. 

Isso representa, por ano, quase 
800 mil mortes, sendo a segunda 
maior causa de falecimento entre 
pessoas de 15 a 29 anos. O assunto é 
tão grave que o órgão internacional 
considera a prática um problema 
de saúde pública e recomenda que 
países identifiquem os principais 
métodos que algumas pessoas usam 
para por fim a própria vida. Após esse 
rastreamento, seria possível restringir 
o acesso a esses meios. 

A psicóloga e psicanalista Ma-
rena Petra afirma que a nossa 
sociedade está adoecida, princi-
palmente, com doenças relacio-
nadas à mente, como depressão e 
ansiedade. “É possível prevenir o 
suicídio, desde que se procure uma 
saída, seja por meio de um acom-
panhamento médico, psicológico 
ou até fazendo parcerias com 
pessoas ou atividades prazerosas”. 

Marena reitera que não há pa-
drão de indícios de um possível 
suicida, afinal as pessoas lidam com 
as situações da vida de maneiras 
distintas. Todavia, ela recomenda ob-
servar casos nos quais há uma tristeza 

profunda e falta de satisfação com 
atividades ou coisas que antes eram 
agradáveis, além de ausência de 
esperança de um futuro melhor. “O 
suicídio aparece como a única saída 
para aquele sofrimento. Por isso, re-

Você não está sozinho 

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associa-
ção civil sem fins lucrativos que trabalha com prevenção ao suicídio. 
Desde 1º de julho do ano passado, as ligações podem ser feitas pelo 
número 188, são gratuitas para todo o país e podem ser realizadas a 
qualquer horário, seja de telefone fixo ou celular. Além desse canal, 
há também o site www.cvv.org.br para chat, Skype e e-mail.

A assistência, oferecida por voluntários, visa dar apoio emocional 
para quem precisa conversar. Apesar de não terem formação em psi-
cologia (não é uma exigência), eles recebem treinamento adequado. 
Além disso, discrição também faz parte do serviço e, portanto, todas 
as ligações são sigilosas.

como ajudar

comendamos ficar perto das pessoas 
que apresentam sinais e não deixá-las 
sozinhas. Nesses momentos, elas 
precisam de alguém, seja um ami-
go, familiar ou até um profissional, 
para conversar e dividir a angústia”.

Se você está diante de uma pessoa que apresenta sinais de que 
pode cometer suicídio, há uma série de ações que podem ajudá-la a 
não cometer esse ato. Veja as recomendações do Ministério da Saúde:

Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para falar sobre 
suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que você está lá para ouvir, 
ouça-a com a mente aberta e ofereça seu apoio;

 Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de serviços de saúde, 
de saúde mental, de emergência ou apoio em algum serviço público. 
Ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento;

Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe 
sozinha. Procure ajuda de profissionais de serviços de saúde, de emer-
gência e entre em contato com alguém de confiança, indicado pela 
própria pessoa;

Se a pessoa com quem você está preocupado (a) vive com você, assegure-se 
de que ele (a) não tenha acesso a meios para provocar a própria morte 
(por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos) em casa;

Fique em contato para acompanhar como a pessoa está passando e o 
que está fazendo;
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Feijoada do Maranhão confirma
ser um dos grandes eventos de BH
Com a presença de políticos, 

empresários, jornalistas e 
amigos foi realizada, no úl-

timo dia 24, a tradicional Feijoada 
do Maranhão no Hotel Dayrell, em 
Belo Horizonte.

“Eu estou feliz porque o balanço 
foi muito positivo e superou todas 
as expectativas. Tivemos um al-

cance fabuloso pelas redes sociais 
e todos que estiveram presentes 
ficaram satisfeitos com o evento. 

Essa é a maior felicidade que tenho 
nesses 28 anos em que acontece a 
feijoada”, disse Valdez Maranhão.

deputado mauro tramonte e Valdez maranhão

carlos dias e José maurício gomes
rodrigo santos, Valdez maranhão 

e Jéssica santos

michelle rodrigues e glauce naves

eujácio silva e ione carvalho

Henrique, Paulo campos e manoel

ex-jogadores nonato silva e Paulo roberto

iris chaves e Jaqueline gonçalves

cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento

grasielli caldeira e Aline Alves

sonia garzon e o deputado mauro tramonte
Vovó Placidina, Valdez maranhão

e luiz carlos Braga

Fo
to

s 
Ed

y 
Fe

rn
an

de
s

CCJ do Senado aprova 
cessão onerosa do pré-sal

Amm e cnm mobilizaram a ação
O presidente da Associação Mineira 

de Municípios (AMM), 1º vice-presidente 
da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM) e prefeito de Moema, Julvan La-
cerda (MDB), esteve em Brasília, no dia 
28 de agosto, e participou da movimen-
tação municipalista para a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
98/2019, que trata da cessão onerosa 
do pré-sal, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJC) do Senado.

Pelo texto, estados e municípios 
entram com 30% – 15% para cada – na 
divisão dos recursos da cessão onerosa 
do pré-sal, cujos critérios serão os Fun-
dos de Participação dos Estados (FPE) e 
Municípios (FPM). Estados e municípios 
não participaram da primeira etapa da 
exploração, porque a transferência do 
arrecadado pelo pré-sal é contabilizada 
no cálculo das despesas primárias do 
Orçamento federal. Quando a parcela es-
barra no teto de gastos da União, não há 
o repasse. Com a PEC 98/2019, será mo-
dificada a regra dos limites de despesas 
primárias (art. 107 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT) para 
evitar que essas transferências entrem na 
conta do teto e o dinheiro fique retido nos 
cofres da União.

Para que a PEC seja aprovada,  La-
cerda destaca a importância do apoio 
de todos os prefeitos para que entrem 
em contato com a bancada mineira no 
Senado e reforcem com os parlamenta-
res sobre a importância do avanço da 
PEC 98/2019 no Plenário. Se aprovado, 
o texto retorna à Câmara dos Deputados.

leilão

Um megaleilão de petróleo está 
marcado para o mês de novembro. Caso 
ocorra sob as novas regras, os recursos 
devem cair nas contas das prefeituras até 

o início do próximo ano, de encerramen-
to de mandato. Sobre esse montante, o 
secretário da Fazenda do Ministério da 
Economia, Waldery Rodrigues, ressalvou 
que os recursos repassados aos Municí-
pios deverão ser utilizados para pagar 
dívidas e investimentos. O pagamento 
de salários de servidores foi vetado. “O 
bônus de assinatura do excedente do 
pré-sal, que é uma das medidas para 
melhorar situação financeira dos Entes, 
é de curto prazo. O recurso não pode ir 
para algo que vai gerar despesa mais pra 
frente”, detalhou.

Histórico

A participação dos entes subna-
cionais em leilões do excedente da 
cessão onerosa do petróleo do pré-sal 
foi uma conquista aprovada na Câ-
mara em 5 de junho como parágrafo 
inserido à PEC 34/2019, do Orçamento 
Impositivo. Em acordo com o governo 
federal, que havia anunciado a decisão 
na XXII Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, em abril, os parlamen-
tares conseguiram acrescentar os 30% 
do repasse da União.

Antonio Anastasia, rodrigo Pacheco, Julvan
lacerda, glademir Aroldi e neurilan Fraga

CN
M

O Festival Verbo Gentileza dá mais um 
passo rumo ao objetivo de transformar as 
relações dentro das cidades por meio da 
gentileza, e nos dias 7 e 8 de setembro, 
na Praça Floriano Peixoto, o verbo realizar 
será a tônica da quarta edição do evento. 

Além da programação cultural, que 
traz entretenimento e leveza ao público, 
oficinas para adultos e crianças, artes 
cênicas, feiras de economia criativa e de 
comidas regionais pretendem gerar uma 
reflexão sobre como as pessoas podem 
fazer a cidade mais gentil para elas mes-
mas. Além, é claro, do Portal da Gentileza, 
a instalação de fitas coloridas que cria toda 
a atmosfera do festival.

Na programação, já estão confirmadas 
as atrações: trio Muntchako, de Brasília, 
que apresenta música sem letra, mas com 
muitos sotaques e misturas: guitarrada, 
forró, ska, tango, funk carioca, rock e bati-
das eletrônicas; a banda Yônica, que recria 
a trajetória das artistas-percussionistas, 
trazendo elementos da cultura popular, 
das tradições afro-brasileiras e das pes-
quisas de ritmos latino americanos ao 

universo da música eletrônica; a Orquestra 
Brasileira de Música Jamaicana, apresen-
tada pela marca Stella Artois, que toca 
músicas brasileiras ao estilo de reggae, 
ska e afrobeat; a Estagiários Bass Band, 
que vai de música balcânica a arrocha; e 
a Choro por Elas, formada por mulheres 
e arranjos para piano, flauta, violino e 
pandeiro. Os DJs Barata, com sua Festa 
Criolina, e Eugene Djeia, famosa pelas fes-
tas de rua, também vão animar o evento.

Fora do campo musical, o Festival 
Verbo Gentileza também trará apresenta-
ções cênicas do grupo Sapos e Afogados, 
contação de histórias comandadas pelo 
Instituto Cultural Aletria e apresentação 
de dança dos irmãos Nícolas e Raquel 
Cabaneco, que misturam ritmos africanos 
e brasileiros. Haverá ainda oficinais de di-
versas áreas – escrita criativa, xilogravura, 
estêncil (ministrada pelo Museu de Rua), 
de superalimentos (realizada pela Cozinha 
Nômade e oferecida pela marca Iracema) 
e de arquitetura (ministrada pelo coletivo 
Micrópolis) –, além da Feira Gentil e da 
Feirinha de Comidinhas da Leste.

4ª edição do “Festival Verbo
gentileza” será em setembro

serviço:
Festival da gentileza 2019
data: 7 e 8 de setembro
local: Praça Floriano Peixoto – Belo Horizonte/MG
Entrada gratuita.
facebook.com/verbogentileza
instagram.com/verbogentileza
www.verbogentileza.com.br

http://www.li.cnm.org.br/r/CYLJkL
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leíse costa

obras do pintor suíço Paul Klee estarão 
expostas no ccBB até 18 de novembro

Confira 3 motivos para não perder  a mostra “Equilíbrio Instável”

Sucesso de crítica e público, 
em passagem pelas capitais 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
a exposição Paul Klee - Equi-

líbrio Instável chegou a Belo Horizonte 
e ficará em cartaz no Centro Cultural 
Banco do Brasil, na Praça da Liberda-

de, até 18 de novembro. A mostra, 
concebida exclusivamente para a 
temporada brasileira, é inédita na 
América Latina e reúne obras do acer-
vo do Zentrum Paul Klee, de Berna, na 
Suíça, instituição responsável por zelar 
pelo trabalho do artista, que reúne 
mais de 4 mil obras.

Indicadas para públicos de todas 
as idades, inclusive crianças, os 120 

trabalhos em exibição propõem um 
mergulho na mente criativa do pintor 
suíço ao demonstrar sua relação 
afetuosa com a infância. “Quanto 
mais as crianças souberem sobre a 
vida e técnicas de Klee, mais elas são 
encorajadas a experimentar por si 
mesmas. E quanto mais se atreverem 
a ser criativas, maior será sua auto-
confiança. Como ele era muito ver-
sátil em suas técnicas e usava meios 
simples, seu trabalho para crianças é 
extremamente encorajador”, adian-
tou a curadora da exposição Fabienne 
Eggelhöfer. 

Segundo Fabienne, um bom 
exemplo disso são os desenhos que 
o artista fez aos 4 anos, identificados 
por ele como ilustrações de cena e 
contos fantásticos. Incentivado por 
sua avó materna Anna Catharina 
Frick, que despertou em Klee o pra-
zer pelo desenho, essas ilustrações 
podem ser vistas, inclusive, como 
uma espécie de semente de sua 
obra, já que dão pistas de um estilo 
que aponta para a beleza e o valor da 
simplicidade dos traços infantis. 

Ainda de acordo com a curadora, 
as crianças vão perceber, ao olhar 
para os desenhos de infância de Klee, 
que até mesmo um artista famoso, 
como ele, estava desenhando de ma-
neira semelhante à que estão fazendo 
hoje. Não apenas os bonecos, mas 
também outras obras, como os dese-
nhos de circo, acrobatas e bailarinos. 
“Algo que pode ser muito inspirador 
para o público infantil”.

serviço
exposição Paul Klee – equilíbrio instável
local: CCBB Belo Horizonte, Praça da Liberdade, 450
data: até o dia 18 de novembro, de quarta a segunda-feira, de 10h às 22h
Entrada franca

obra derradeira
A última fase criativa de Paul Klee foi marcada pelo seu estado de saúde muito precário. No 

final de 1935, o artista foi acometido pela esclerodermia, doença autoimune rara, que endurece 
os tecidos conjuntivos, a pele e os órgãos internos. Apesar disso, nos seus últimos anos de vida, 
produziu mais de 1.200 trabalhos. A derradeira obra foi pintada em 1940 e encontrada em seu 
cavalete sem ter sido nomeada - não deu tempo. Klee batizou todas as suas obras. Muitas vezes a 
relação entre o título e a imagem gera uma leitura irônica. O artista se considerava observador e 
seus títulos eram uma tentativa interpretativa do que estava sendo ou o que já havia sido produzido.

3 razões para não perder Paul Klee em BH

rara oportunidade
A obra de Klee esteve no Brasil em raríssimas oportunida-

des. Uma das mais notórias aconteceu na 2ª Bienal de São 
Paulo, em 1953, o mesmo ano em que “Guernica” (1937), de 
Pablo Picasso (1881-1973) foi vista por aqui.

Paixão pelas cores 
Klee viajou para a Tunísia, na África, em 1914. A partir dessa 

viagem, o artista provocou uma grande transformação em 
sua produção e desenvolvimento. Ele chamou os trabalhos, 
sob a luz ofuscante da África, de um instante de iluminação 
artística. “A cor me possui. Não preciso buscá-la. Ela me possui 
para sempre, sei disso. Eis o significado da hora da felicidade: 
eu e a cor somos um. Sou pintor”, disse. Paul Klee com o gato Fripouille
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A última obra de Paul Klee, pintada em 1940, ficou sem nome

expominas contribui
para a sustentabilidade

A sustentabilidade é um valor 
essencial para o Expominas. É por 
isso que um dos maiores e mais 
importantes centro de eventos 
do país, comprometido com a 
preservação do meio ambiente, 
incentiva ações socioambientais 
que contribuem para a redução 
dos impactos ambientais e geração 
de renda. 

Em parceria com a Trevo Am-
biental Engenharia e Consultoria 
Ambiental LTDA/ Projeta, empresa 
responsável pela coleta seletiva e 
gestão dos resíduos gerados duran-
te os eventos, o Expominas desen-
volve ações educativas buscando 
orientar e incentivar visitantes e 
expositores a adotarem práticas 
sustentáveis sobre o descarte cor-
reto do lixo e a reutilização de ma-
teriais, dentro e fora dos eventos.

O papel, papelão, plástico, 
metal, vidro, madeira, lâmpa-
das fluorescentes e resíduos não 
recicláveis, materiais coletados 
antes, durante e após as atividades 
realizadas no Expominas, são sepa-
rados e destinados à reciclagem, 
reaproveitamento energético, 
descontaminação e aterramento. 
A destinação correta colabora para 

a sustentabilidade ambiental e 
criação de novos negócios.

Preocupado com a questão 
do ruído ambiental, o Expominas 
foi planejado dentro dos padrões 
internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis e 
multifuncionais do mercado. Sua 
infraestrutura inteligente possui 
tratamento acústico em todos os 
espaços. O sistema de isolamento 
acústico filtra até 40 dB, evitando 
eventuais ruídos gerados nos pavi-
lhões e na arena. 

O Centro de Eventos está en-
tre as empresas que colaboram 
com a preservação ambiental e 
incentivam formas de reciclagem 
e reaproveitamento com benefí-
cios econômicos e sociais para a 
sociedade, servindo de exemplo e 
inspiração a todos ligados direta 
ou indiretamente ao seu universo. 
Faça parte dessa mudança!

Acesso rápido, seguro e limpo

O Expominas é o único Centro 
de Eventos da América Latina in-
terligado à plataforma de metrô. 
A conexão rápida, segura e con-
fortável ao local, contribui com a 
diminuição da poluição sonora, 

a emissão de gases poluentes e o 
consumo de combustíveis fosseis 
não renováveis. Utilize o transporte 
público!

expominas de braços abertos 

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

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

Siga nossas redes sociais, 
Instagram, Facebook, LinkedIn: 
@expominasbh e confira mais 
informações pelo site: www.expo-
minasbh.com.brO Dante,

AUTONOMIA
e SABEDORIA

BH Floresta • BH Buritis • BH Castelo
Betim • Ouro Branco • Uberlândia

Em breve, Sete Lagoas
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Cervejas de vários rótulos,
churrasquinhos deliciosos

e aquela costela no bafo

A atual gestão da prefei-
tura vem trabalhando 
para melhorar a qua-
lidade de vida dos ci-

dadãos e, também, para facilitar 
o acesso de quem transita pela 
cidade. Para atender as demandas 
antigas de pavimentação, a Secre-
taria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos lançou nesta semana o 
Programa Socioambiental de Cal-
çamento em Vias de Terra.

A primeira etapa do programa 
deve ser concluída em fevereiro de 
2020 e vai contemplar oito bairros 
da cidade, pertencentes às regio-
nais Sede, Petrolândia e Vargem 
das Flores. São eles: Quintas do 
Jacuba, Estâncias Imperiais, Nas-
centes Imperiais, Solar do Madeira, 
Chácaras Del Rey, Tupã e Icaivera.

O parolamento, nivelamento 
das vias e o alinhamento de meio-
-fio foram iniciados, nesta semana, 
no bairro Quintas do Jacuba, na 
regional Sede. Na segunda quinzena 
de setembro já deve ser executado o 

calçamento poliédrico. A moradora 
e líder comunitária, Cristiane Ma-
riano Moura, lembra que há mais 
de 20 anos essas melhorias são 
aguardadas. “Lutamos tantos anos 
por esta conquista, já passaram 
vários governos e ninguém nos 
atendeu. Estamos satisfeitos com a 
gestão do prefeito Alex de Freitas, 
que está cumprindo o que foi pro-
metido. Além de facilitar o acesso, 
essas obras trazem mais qualidade 
de vida, valorização dos nossos 
imóveis e diminuem as doenças. 
Agradecemos toda equipe que está 
empenhada em solucionar nossos 
problemas”, destaca.

Os outros bairros listados serão 
atendidos sequencialmente. O 
secretário de Obras, João Batista 
Mares Guia, explica que, além 
das melhorias, que serão feitas de 
acordo com as regras ambientais, 
o programa também tem cunho 
social. “Com a pavimentação po-
liédrica conseguiremos diminuir 
a poeira que causa doenças respi-

ratórias, facilitar o acesso durante 
o período de chuva, protegendo 
o lençol freático e evitando infil-
trações. Além disso, para contri-
buirmos com a recuperação dos 
cidadãos que cometeram crimes 
de baixa periculosidade, usaremos 
mão de obra carcerária”, salienta.

Na próxima semana, as 60 pes-
soas que farão parte das 12 equipes 
responsáveis pelo calçamento das 
vias serão capacitadas dentro da 
Penitenciária José Maria Alkimin, si-
tuada no município de Ribeirão das 
Neves. Os selecionados têm bom 
comportamento e serão acompa-
nhados pelo sistema presidiário do 
Estado, poder judiciário e também 
pela Associação Mineira de Educa-
ção Continuada (Asmec). Além de 
serem remunerados, os presidiários 
terão educação de valores para 
resgatar a cidadania, formação 
profissional e diminuição da pena 
por dia trabalhado, o que contribui 
para a restauração das pessoas que 
terão mais convivência social.

O Processo Judicial eletrônico 
(PJe), sistema de informação de-
senvolvido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) em parceria com 
os tribunais para a modernização 
do Judiciário, permite a prática 
e o acompanhamento do ato 
processual em meio eletrônico, 
independentemente de ele trami-
tar na Justiça Federal, na Justiça 
dos Estados, na Justiça Militar dos 
Estados ou na Justiça do Trabalho.

O TJMG iniciou o processo 
de implantação do PJe na Pri-
meira Instância em 2012, com o 
projeto-piloto nas Varas Regionais 

do Barreiro, na capital. A partir 
de 2014, o projeto foi expandido, 
gradualmente, para as 29 maio-
res comarcas do Estado (comarcas 
de entrância especial). 

No segundo semestre de 2016, 
oito comarcas de porte médio 
(comarcas de segunda entrância) 
passaram a contar com o PJe. 
Em 2017, mais 18 comarcas de 
segunda entrância passaram a 
adotar o sistema. Também em 
2017 foi implantado o projeto 
piloto nos Juizados Especiais e nas 
Turmas Recursais das Comarcas de 
Betim e de Contagem. Em 2018, 

as Execuções Fiscais passaram 
a tramitar obrigatoriamente pelo 
PJe nas unidades onde o sistema 
já está implantado. O TJMG en-
cerrou o ano de 2018 com o PJe 
instalado em 77 comarcas, tota-
lizando 359 unidades da justiça 
e 17 turmas recursais a utilizar o 
sistema.

O primeiro ciclo de implanta-
ções de 2019 prevê a utilização 
do PJe em mais 34 comarcas do 
estado e 06 turmas recursais no 
mês de fevereiro. O TJMG também 
inicia os preparativos para implan-
tação do PJe Criminal.

contagem lança programa de
calçamento socioambiental

calçamento da rua topazio
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Aplicativo realiza recarga de
créditos no cartão BHBus

Ferramenta é gratuita e já pode ser baixada nas versões para Android e ios

O transporte coletivo por 
ônibus de Belo Horizonte 
está com uma novidade 

que vai trazer agilidade, como-
didade e segurança para os 
passageiros. O Transfácil lan-
çou, no dia 23 de agosto, o 
aplicativo BHBUS. O app pode 
ser baixado gratuitamente em 
celulares e tablets com sistemas 
Android e iOS nas lojas Google 
Play e App Store. 

A plataforma possui um 
layout moderno e leve, com re-
cursos inteligentes que facilitam 
a navegabilidade. Para com-
prar o crédito eletrônico pela 
nova ferramenta, o cliente deve 
fazer um cadastro com seus 
dados e informações do seu 
cartão BHBUS. Pelo aplicativo 
é possível realizar recarga dinâ-
mica do cartão na modalidade 
“Usuário Portador” e “Usuário 
Identificado” pagando com 
cartão de crédito ou boleto ban-
cário. Depois da confirmação 
do pagamento da recarga, os 
créditos estarão disponíveis nos 
validadores dos ônibus em até 
2 horas (dias úteis no horário 
comercial) e em até 48 horas, 
nos fins de semana e feriados, 
somente para pagamentos por 
boleto bancário. 

“O Transfácil atua em be-
nefício da melhoria da mobili-
dade  urbana e o lançamento 
do app BHBUS visa facilitar o 
acesso dos usuários ao trans-
porte coletivo por ônibus na ca-
pital mineira, além de possibi-

litar melhorias no atendimento 
prestado”, afirma o presidente 
do Transfácil, Renaldo Moura.

 

Facilidades

O aplicativo indica, em tem-
po real, a previsão de chegada 
do ônibus no ponto de embar-
que, a localização exata do 
veículo e o horário do próximo 
ônibus. Dessa forma, o usuário 
pode se organizar melhor e evi-
tar ficar nos pontos de ônibus 
por muito tempo. 

A ferramenta é capaz de 
indicar, com precisão, a melhor 
rota para se chegar a cada 
destino, detalhando o ponto 
mais próximo da localização 
do passageiro. É possível o 
usuário montar uma lista de li-
nhas favoritas e ter acesso mais 
rápido às informações. 

Consulta de endereços dos 
postos de venda e recarga, bem 
como um espaço para registro 
de dúvidas, sugestões e recla-
mações também estão dispo-
níveis no site do BHBUS https://
www.bhbus.com.br/. 

“A tendência é que o sis-
tema se torne cada vez mais 
ágil e eficiente, uma vez que o 
aplicativo recebe atualizações 
periódicas”, destaca o presiden-
te do SetraBH, Joel Paschoalin. 

Atualmente cerca de 80% 
dos usuários do Transporte 
Coletivo de Belo Horizonte já 
utilizam o cartão BHBUS. O 
sistema opera atendendo dia-
riamente 976 mil pessoas. Para 
maior comodidade de quem já 
tinha instalado o BHMObi, é 
recomendável estar com as atu-
alizações de aplicativo configu-
radas de maneira automática.

Processo Judicial eletrônico: mais um
passo para modernização do Judiciário
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https://www.bhbus.com.br/
https://www.bhbus.com.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

VoltA do AeroPorto dA PAmPulHA

BAres e restAurAntes enFrentAm concorrênciA de outros setores

A volta das operações no 
aeroporto da Pampulha é um 
assunto que se arrasta há anos. 
É possível chegar a uma solu-
ção equilibrada e inteligente 
sem prejudicar Confins, ou 
seja, os dois aeroportos podem 
ser complementares, atenden-
do a públicos e necessidades 
distintas, oferecendo melhores 
serviços e com ganhos para 
todos. A Federação dos Hotéis, 

Bares, Restaurantes e Simila-
res de Minas Gerais (Fhore-
mg), o Sindicato de Hotéis, 
Motéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de BH (Sindhorb-BH) 
e a Confederação Nacional do 
Turismo (CNTur) são favoráveis 
ao retorno das atividades e 
reivindicam apenas alguns 
voos, por exemplo, a ponte 
aérea ida e volta de BH a 
cidades como Rio de Janeiro, 

São Paulo, Vitória, Brasília etc. 
Além disso, a pista do local 
tem mais de 2 mil metros de 
comprimento e  o setor técnica 
da Anac não encontrou restri-
ções para a volta dos voos de 
grande porte. O retorno das 
atividades na Pampulha trará, 
cada vez mais, diferentes per-
fis de visitantes e promoverá 
um melhor desenvolvimento 
para o estado.

Como se não bastasse as 
dificuldades enfrentadas com a 
crise econômica, o setor de ba-
res e restaurantes ainda enfren-
ta o desafio de concorrer com as 
farmácias, drogarias, bancas de 
jornais, papelarias e similares, 
que passaram a venderem be-
bidas não alcoólicas e alimentos 
industrializados, como sorvetes, 

balas, chocolates, salgadinhos, 
doces etc. Para todo negócio 
sempre existe a questão: como 
lidar com a concorrência? No 
caso dos bares e restaurantes, 
um segmento que emprega um 
grande número de pessoas, fica 
impossível abrir vagas de traba-
lho, já que o faturamento caiu 
drasticamente. Os empresários 

reclamam que as drogarias e 
farmácias não são estabele-
cimentos comerciais comuns 
e que deveriam comercializar 
apenas medicamentos e ou-
tros produtos relacionados à 
saúde. O mesmo acontece com 
as bancas de jornais e outros 
setores da economia que têm 
um público-alvo.

A Prefeitura de Ipatinga 
anunciou melhorias no 
serviço de transporte 
coletivo no município. 

Os avanços fazem parte do paco-
te de medidas compensatórias 
acordadas entre o poder público 
e a concessionária do transporte, 
em maio deste ano. Os progressos 
incluem novos horários e itine-
rários em seis linhas de ônibus e 
poderão ser notados em 15 dias 
pelos usuários.

A linha 309 (Nova Esperança) 
passará a contar com quatro novos 
horários e itinerários. As mudanças 
visam acatar a demanda no local, e 
também já visando o atendimento às 
240 famílias que irão morar no Resi-
dencial Nova Esperança, no programa 
habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Os quatro horários da extinta 
linha 050 (Vista Alegre) serão reto-
mados e incorporados na linha 505 
(Vila Celeste – Via Vista Alegre), com 
novos itinerários. Já a linha 900 (que 
faz a linha Canaãzinho – via Parque 
das Águas) terá o trajeto estendido 
em todos os horários até a rua Tietê. 

O 900 (Via Planalto) ganha dois 
novos horários. Já as linhas C1A e 
C1B irão passar pela avenida 26 de 
outubro, no Bela Vista, em todos os 
horários que não forem Via Albane-
se, especificamente para atender 
solicitações feitas por funcionários e 
usuários da Apae.

O secretário de Serviços Ur-
banos e Meio Ambiente, Agnaldo 
Bicalho, explica que ao se criar 
novo horário das linhas de ônibus, 
toda a grade de horários é revista 
para reduzir o tempo de espera do 
usuário nos pontos de ônibus. 

“Teremos 15 dias de prazo para 
fazermos as adequações necessárias 
nos trajetos como podas de árvores, 
sinalização dos pontos de embarque 
e desembarque e informar à popula-
ção sobre as alterações. É bom que 
os usuários fiquem atentos aos carta-
zes que serão afixados nos coletivos 
com os novos horários e itinerários. 
Iremos disponibilizar também essas 
informações em nossos canais de 
divulgação e na imprensa local”, 
disse Bicalho. 

Avanços

As melhorias no transporte 
público de Ipatinga estão sendo 
implementadas no município 
desde maio deste ano, de forma 
gradativa. Desde então foi implan-
tado o app Meu Buser, de onde o 
usuário acompanha o horário, o 
itinerário e o tempo estimado do 
ônibus. Além disso, a rede Wi-Fi já 
está disponível em 34 carros, com 
previsão de conclusão em toda a 
frota em 60 dias.

Dos 92 veículos que compõem 
a frota, 91 já estão equipados 
com elevadores para atender as 
pessoas com deficiência. O carro 
que ainda não possui o dispositivo 
de acessibilidade será substituído 
na adequação da idade da frota. 
Além disso, a central para cadas-
tramento da gratuidade para idoso 
e pessoas com deficiência – que 
antigamente funcionava na rua 
Caeté no bairro Iguaçu – foi trans-
ferida para o Centro de Ipatinga 
(Espaço Qualifica), possibilitando 
acessibilidade aos usuários.

Prefeitura de Ipatinga anuncia
melhorias no transporte coletivo

os quatro horários da extinta linha 050 serão retomados e incorporados na linha 505
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noVA limA AVAnÇA nA áreA sociAl
Diversos têm sido os avanços 

na área social, em Nova Lima. Em 
2016, o foco da administração 
municipal foi reorganizar a gestão 
da secretaria para conseguir aten-
der o maior número de pessoas, 
com mais benefícios e mais trans-
parência para a população. Ao 
longo desses 3 anos estão sendo 
investidos mais de R$ 63 milhões 
no desenvolvimento social da 
cidade, reforçando o empenho da 
gestão com as pessoas e famílias 
que mais precisam de auxílios e 
acolhimento. 

Umas das grandes conquistas 
para a cidade foi chegar a 100% 
de cobertura da proteção social 
básica, que oferece atendimento 
voltado à prevenção da ocorrência 
de situações de vulnerabilidade 
e riscos sociais. Essa marca só 
foi possível graças à abertura 
da quarta unidade do Centro de 
Referência em Assistência Social, 
no Centro. 

Os serviços do Cras são a porta 
de acesso aos demais atendimen-
tos da área social, oferecidos pela 
prefeitura. Dentre as melhorias e 
os avanços estão a construção do 
Espaço Cidadania, voltado para 
o atendimento às pessoas em 
situação de rua, incluindo políticas 
públicas pensadas para esses cida-
dãos; a criação das coordenadorias 
de Direitos da Criança e Adoles-
cente e de Políticas sobre Drogas, 
se juntando às cinco já existentes 

e reforçando o compromisso da 
prefeitura na construção e desen-
volvimento das políticas específicas 
que dialogam com os conselhos da 
cidade; além da criação do setor 
de Vigilância Socioassistencial, que 
atua de forma inteligente no pla-
nejamento estratégico da Política 
de Assistência Social do município, 
atendendo às necessidades da 
população, sobretudo das pessoas 
em situação de vulnerabilidade e 
risco social.
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curso de manipulação de alimentos. O 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e a 
Associação Mineira de Bares e Restaurantes, 
Hotéis e Lanchonetes (Amibar), em parceria 
com a Alimentum Consultoria, estão rece-
bendo inscrições para mais um curso na área 
de manipulação de alimentos, exigido pela 
Anvisa. As aulas terão duração de 5 dias, de 
9 a 13 de setembro de 2019, das 15h às 19h 
horas. Valor: R$ 180 para não associado e 
R$ 150 para associado. 

menos fumantes. A boa notícia da sema-
na é a diminuição do número de fumantes. 
O cigarro é um dos piores inimigos da saúde, 
pois pode causar cerca de 50 doenças dife-

rentes, especialmente problemas ligados ao 
coração, cânceres de vários tipos e problemas 
respiratórios. Para além disso, a OMS informa 
que o fumo é considerado uma das principais 
causas de morte em todo o mundo, matando 
quase 6 milhões de pessoas. 

novo rg. Após o decreto 9.278/2018, 
o RG será padronizado em todo o Brasil 
até março de 2020. A ideia é aumentar a 
segurança contra falsificações. Mas vale 
lembrar que o modelo antigo continua 
valendo: ninguém é obrigado a atualizar. 
Esperamos que realmente esse novo docu-
mento seja mais seguro e evite a ação dos 
estelionatários que usam de má-fé para 
cometer crimes.

c A n A l   A B e r t o

A presidente da Fadecit,
Jacqueline ávila;

o presidente do sebrae
nacional, carlos melles;

e o empresário saulo serra
durante visita ao gabinete

de melles, em Brasília

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al



E S P O R T E12 EDIÇÃO DO BRASIL
31 de agosto a 7 de setembro de 2019

o seu consórcio multibrasileiro

Presidente dA AssociAÇão mineirA de cronistAs
esPortiVos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos gomes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

loraynne Araujo

Em meio à correria e o estresse do cotidiano, ter um 
momento para relaxar e se conectar com o seu ín-
timo pode ser fundamental para manter uma boa 
qualidade de vida e a saúde mental em dia. E, para 

conseguir isso, várias pessoas estão recorrendo a prática de 
uma atividade milenar: a yoga. 

De acordo com uma pesquisa feita pelo Yoga Aliance 
e Yoga Journal, de 2008 a 2016, o número de praticantes 
no mundo duplicou, de 15,8 milhões para 36,7 milhões. A 
professora da modalidade Simone Las Casas diz que o termo 
yoga pode ser definido como união. “É uma filosofia de 
vida que trabalha o corpo e a mente. Ela ajuda as pessoas a 
lidarem com as suas emoções, pensamentos, sentimentos 
e traz relaxamento, tranquilidade mental e flexibilidade”. 

Simone reitera que a prática ocasiona inúmeros be-
nefícios, tanto na parte física como na psíquica. “Existem 
várias vertentes da yoga e as diferenças entre elas estão nas 
variações das técnicas e no objetivo que se quer alcançar. O 
ideal é que cada pessoa encontre o melhor tipo para que 
não extrapole o físico ou os limites do corpo”. 

Além disso, a modalidade tem poucas restrições para 
quem quer começar. “Por exemplo, as posições invertidas 
não são recomendadas para quem possui glaucoma, pressão 
alta ou está no período menstrual por ser desconfortável. 
Por isso, sempre recomendamos que a prática seja feita com 
o auxílio de um professor. É até viável fazer yoga olhando 
tutoriais na internet, mas o mais seguro é com a supervisão 
de um profissional”. 

Uma das pessoas que se rendeu à modalidade é a psicólo-
ga Ana Paula Souza. Ela conta que antes de conhecer a yoga 
trabalhava em uma grande empresa e vivia sempre estressada. 
“Em um domingo de manhã, eu estava em casa e vi que tinha 
uma aula na praça. Revolvi ir e foi um momento de mudança”       

Após esse primeiro contato, ela procurou um estúdio e faz 
aulas 3 vezes na semana. “Levei a yoga para a vida. Larguei 
o meu emprego na multinacional e abri um consultório para 
atender apenas no período da tarde, pois agora a prioridade 
é a saúde e ficar perto da minha filha”, finaliza. 

Yoga alia equilíbrio
do corpo e da mente
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média de preço: de r$ 130 a r$ 250

conheça as linhas de prática da yoga

HAtHA YogA: é o estilo mais popular no ocidente. Ele tem o foco na saúde do 
corpo, sem tanto aprofundamento filosófico. O objetivo é trabalhar mente e 
espírito e combina com quem prefere um foco maior no corpo; 

AsHtAngA YogA: é uma ramificação do Hatha, criada pelo indiano Sri K. 
Pattabhi Jois, que ainda ensina a técnica na região de Mysore, na Índia. É das 
práticas mais vigorosas atualmente, trabalhando com seis séries fixas, que 
vão sendo aprendidas progressivamente, exigindo um grau cada vez maior 
de força, flexibilidade e consciência;

iYengAr YogA: desenvolvido pelo indiano B.K.S. Iyengar (que foi aluno do 
mesmo mestre do criador do ashtanga), essa linha é também uma ramificação 
do Hatha. A principal característica do método é o conceito de que o alinha-
mento do corpo desperta experiências escondidas, tornando conscientes os 
condicionamentos que moldam as nossas estruturas musculares;

KundAlini YogA: tem por objetivo a subida da kundalini (energia que fica 
adormecida na base da coluna, no primeiro chakra, e que vai subindo junto 
com a expansão da consciência do indivíduo). Combina com quem busca um 
trabalho não só físico, mas também espiritual, energético e que procura a 
expansão da consciência;

rAJA YogA:  nesta modalidade, a meditação é a palavra-chave. Seu objetivo 
é o desenvolvimento espiritual do indivíduo e não tem foco no esforço físico; 

swástHYA YogA: ao contrário do anterior, essa modalidade é extremamen-
te técnica e, por isso, agrada mais às pessoas dinâmicas, realizadoras e de 
raciocínio lógico;

BiKrAm YogA: é uma sequência de 26 posturas e 2 exercícios respiratórios, 
realizados em sala aquecida por 90 minutos. O método funciona para qual-
quer pessoa, pois aborda as causas fundamentais dos problemas de saúde, 
melhorando o alinhamento do corpo e os sistemas corporais.Fo
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onde fazer:

esPAÇo nAmAH - Rua Tomás Gonzaga, 531 - Lourdes
sAtYA luz - Rua Desembarcador Jorge Fontana, 408 - Belvedere
mAA YogA - Rua Ajax Corrêa Rabêlo, 18 - Mangabeiras
tYB - Rua Conde de Linhares, 1057 - Coração de Jesus
JAi VidA - Rua Boa Esperança, 419 - Sion

Clube-empresa. Será que cola?
Que os clubes de futebol mo-

vimentam muito dinheiro, todo 
mundo sabe. Que esta dinhei-
rama toda nem sempre tem um 
destino transparente todo mundo 
também sabe. É um mistério di-
fícil de ser desvendado. O que se 
sabe é que os clubes gastam bem 
mais do que arrecadam e que 
sobrevivem sentados em cima 
de uma montanha de dívidas, 
sempre operando dentro de uma 
estranha engenharia financeira. 

Vários planos ou projetos 
são tentados para solução do 
problema. Venda ou penhora 
do patrimônio, empréstimos de 
todos os tipos ou parcerias com 
empresários de atletas. Esta 
última solução é a mais usual 
e a cada ano ganha mais força, 
funcionando como um contrato 
de alto risco. Basicamente o clu-
be se transforma numa simples 
vitrine. O empresário coloca 
os atletas e comissão técnica e 
vira o dono do futebol, falando 
e assumindo compromissos em 
nome do clube. 

No interior essa prática é 
rotineira. Dezenas de clubes já 
entraram de gaiato com este 
expediente. No início, tudo é 
uma maravilha. Mil promessas, 
grandes sonhos. Infelizmente 
a alegria dura pouco. O time 
normalmente não engrena, os 

compromissos financeiros não 
são pagos e o empresário some. 
O clube fica atolado em dívidas, 
recheado de protestos e com o 
patrimônio penhorado. Vários já 
fecharam as portas e muitos ou-
tros estão a caminho da falência. 

Nos clubes das grandes ci-
dades esse tipo de parceria tam-
bém funciona. Só que de forma 
diferenciada.  O empresário se 
limita a colocar jogadores no 
elenco. Quando um ou outro 
se destaca, logo é negociado. O 
empresário tira o seu com lucro e 
o clube não ganha praticamente 
nada. É muito difícil entender o 
funcionamento dessa incrível 
operação. Tudo é muito obscuro 
e quem deve fiscalizar nunca 
fiscaliza. E, assim, o nosso bravo 
futebol vai sobrevivendo.

Agora, volta à baila a criação 
do clube-empresa. Uma ideia an-
tiga, com vários projetos parados 
na câmara dos deputados.  

Fala-se que o governo federal 
tem interesse em tocar o tema. 
Alguns deputados, inclusive 
o presidente da Câmara vem 
conversando com os dirigentes. 
O São Paulo criou um grupo 
de especialistas para estudar o 
assunto. O Atlhetico, do Paraná, 
e o Botafogo, do Rio, também 
trabalham no projeto. Algumas 
experiências parecem acertadas.

O Bragantino do interior pau-
lista vendeu o clube para uma 
empresa. O Botafogo, também 
do interior paulista, experimenta 
uma boa parceria para se trans-
formar em clube-empresa.

Entretanto, em Santa Catari-
na, o tradicional Figueirense, infe-
lizmente, ao que parece se meteu 
numa tremenda roubada. A 
diretoria criou uma empresa para 
administrar o futebol do clube. 
Vendeu 95% das ações desta em-
presa para um investidor privado. 
O que parecia ser o pulo do gato 
está dando uma tremenda dor de 
cabeça. O tal investidor não vem 
cumprindo com sua obrigação. A 
dívida é imensa. Até os jogadores, 
sem receber salários e demais 
obrigações durante meses, recu-
saram entrar em campo. Além do 
prejuízo financeiro, o clube sofre 
sanções jurídicas e está com sua 
imagem manchada. Outros casos 
iguais ou piores devem acontecer 
pelo Brasil afora. 

Como se observa, não é tarefa 
simples tentar organizar e moralizar 
o futebol brasileiro fora de campo. 
No fundo acho que nem existe 
interesse da maioria em fazer al-
guma coisa.

Por essa razão, quando esse 
assunto começa a circular por aí, 
fico pensando: será que no Brasil 
esta ideia de clube-empresa cola?


