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Velhos nomes ambicionam 
voltar para política em 2022 

Ao que tudo indica, os petistas de BH esta-
riam analisando uma possível candidatura da 
ex-presidenta Dilma Rousseff à prefeitura da capital 
no ano que vem. E por falar em futuro político, o 
que se vê são importantes nomes do meio que, 
hoje, atuam quase como conselheiros, mantendo o 
prestígio intacto. Mas, para o próximo ano e 2022, 
eles voltarão ao batente, seja nos bastidores ou 
como candidatos. Entre eles estão o ex-governador 
Alberto Pinto Coelho, Marcio Lacerda, Dinis Pinheiro 
(Solidariedade), Délio Malheiros (PSD), Pimenta da 
Veiga (PSDB) e Fernando Pimentel (PT).

Mercado de produtos
pets pode movimentar

R$ 36,2 bi até fim de ano

O mercado de produtos pets está em pleno 
crescimento. Para este ano, por exemplo, o setor 
espera faturar R$ 36,2 bilhões, o que representa 
uma expansão de 5,4%. O estudo, divulgado pelo 
IPB, acrescenta que os segmentos com maior 
expectativa são o de pet food, venda de animais 
e serviços veterinários.

dor nas costas afeta 80%
da população brasileira 
Os brasileiros não têm o hábito de cuidar da coluna, 

prova disso é que 80% da população já sofreu algum qua-
dro de dor nas costas. Estima-se que 36% deles já foram 
atingidos pela forma crônica do problema. Má postura e 
sedentarismo são os principais fatores para a enfermidade, 
cujo impacto global aumentou 50% de 1990 para cá.

O fim de ano chegou com 
boas notícias para os funcio-
nários da Prefeitura de Nova 
Lima. Recentemente, o prefeito 
Vitor Penido (foto) sancionou 
uma lei que concede inúmeros 
benefícios, como a correção 
salarial de 2,89% para todas 
as categorias. A prefeitura já 
havia aumentado o vale refei-
ção e autorizado a criação do 
cartão-alimentação.

Volta Internacional da Pampulha 
é marcada por histórias
de superação e recomeço

bares da capital participam da seleção 
para o botecar 2020

PRESIDENTE DA AMM ATACA PROPOSTA
DO gOVERNO DE ACABAR
COM MuNICíPIOS

A AMM, juntamente com os prefeitos de 200 
cidades mineiras, está se articulando contra o 
projeto do governo federal, em tramitação no 
Congresso Nacional, propondo a extinção de 
municípios com menos de 5 mil habitantes e  

arrecadação própria menor que 10% da receita total. Para o 
presidente da entidade e prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(foto), é preciso uma reforma nesse sentido, mas que não seja 
o desaparecimento dessas cidades. “Somos nós que damos 
dinheiro para manter aquele elefante branco que existe em 
Brasília, e o dinheiro que os cidadãos dão para eles é perdido 
na corrupção, burocracia e não volta em serviços prestados à 
população”, dispara.
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1,7 milhão
de pessoas
procuram 

emprego há
mais de um ano
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E D I T O R I A L

leíse costa

“municípios não vão morrer por causa de capricho
de economistas”, dispara o presidente da Amm

ais de 200 prefeitos de Minas gerais se reuniram contra a proposta 
de extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes feita pelo 
ministro da Economia, Paulo guedes. Na ocasião, o edição do brasil 

conversou com o presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM) e 
prefeito de Moema, Julvan Lacerda (foto) do MDB, que criticou fortemente o 
projeto do governo federal.

M

na prática, o que a Amm espera com 
a mobilização dos prefeitos de muni-
cípios que podem ser extintos?

Esperamos que o governo acorde. Eles 
estão com uma proposta feita em laborató-
rio, por quem não conhece a realidade de 
quem vive aqui, e querem empurrar goela 
abaixo dos municípios uma proposta que 
não é a solução dos problemas. Nós concor-
damos e reconhecemos que é preciso que 
haja ajustes, precisamos de uma reforma, 
de menos burocracia e mais eficiência, 
mas não é extinguindo. Quer dizer que por 
que uma pessoa está desempregada, você 
vai mandar matar ela? É isso que estão 
fazendo. Porque um município não gera 
uma receita própria e não é autossuficiente, 
ele será extinto. E mais, é preciso mostrar 
para o governo que é o contrário, não é ele 
que dá dinheiro para o município, são as 

cidades que dão dinheiro para o governo 
federal, pois é lá que o povo vive, as riquezas 
são produzidas nos municípios. Somos nós 
que damos dinheiro para manter aquele 
elefante branco que existe em Brasília, e o 
dinheiro que os cidadãos dão para eles é 
perdido na corrupção, burocracia e não volta 
em serviços prestados à população. Muito 
diferente dos municípios, porque o dinheiro 
que é produzido nessas cidades volta em 
forma de serviços prestados.  

não é um exagero que cidades com 
menos de 5 mil habitantes tenham 
estrutura de vereadores, secretários, 
funcionalismo público, prefeitos, etc?

Por isso achamos que é preciso um 
ajuste. Para fazer justiça é necessário tratar 
desigualmente os desiguais. O nosso país 
tem uma dimensão territorial extensa com 

diversidades socioeconômicas, geométricas, 
culturais e climáticas muito diferentes e que 
existe um arcabouço pesado que engessa 
o mesmo padrão burocrático para Belo 
Horizonte, que tem 3 milhões de habitantes 
com estrutura de procuradoria, de conta-
bilidade, consultoria toda montada, para 
aplicar numa cidade de 5 mil habitantes. 
Precisamos adaptar isso. uma cidade de 5 
mil habitantes pode ser menos pesada, com 
uma máquina burocrática menor.

de que maneira isso poderia ser feito?

Pode-se diminuir o número de exigên-
cias. Por que um município tão pequeno 
precisa atender a tantas exigências de 
fiscalização, conselhos, prestação de contas 
como um grande? Lá, no interior, as coisas 
acontecem mais a olho nu para o cidadão. 
Tem muita coisa que é feita num município 
pequeno só para cumprir formalidade legal 
e isso custa dinheiro.  É o custo do servidor 
que vai arrumar aquela papelada, aquele 
que vai publicar cumprindo os procedimen-
tos, em que o processo é mais importante 
que o resultado. Precisamos de uma polí-
tica de administração por resultado e não 
por procedimento. É isso que encarece a 
máquina pública, não é o município existir. 
Concordo que é preciso um critério mais 
rigoroso para criar novos municípios daqui 
para frente, mas os que já nasceram é pre-
ciso dar vida a eles e sustentá-los. Quando 
o pai bota muitos filhos no mundo, se eles 
estão dando muito trabalho, ele começa a 
matar os filhos? Não, precisa dar um jeito 
de não ter mais.

os prefeitos que apoiaram a eleição 
de bolsonaro apoiam essa decisão? 

Como tudo, há uma diversidade. Exis-
tem os dois posicionamentos, mas a PEC 
188/2019 era uma grande expectativa dos 
municípios porque sabemos que é preciso 
reorganizar o estado. Então, ele [Bolsonaro] 
atendeu uma expectativa nossa de muito 
tempo de organizar a federação, mas junto, 
colocou esse espinho no meio. Acredito 
que foi colocado só para desviar o foco de 
outra coisa, porque não tem cabimento 
esse tipo de atitude. O próprio presidente 
da República, logo que chegou ao Senado, 

deu uma declaração dizendo que não vai 
ser bem do jeito que está na PEC, então 
por que mandou? Nós apoiamos o governo 
federal, o estadual, precisamos reestruturar 
os dois, mas não vai ser aniquilando os 
entes federados que isso vai se resolver. 
Até porque em números, isso não significa 
quase nada. garanto que têm municípios 
com menos de 3 mil habitantes muito mais 
bem administrados que o próprio governo 
federal e estadual. 

umas condições da Pec/188 é que o 
município tenha arrecadação própria 
de, no mínimo, 10% do que gasta. 
isso é viável?

É viável, mas não quer dizer que só a 
arrecadação do Imposto Predial e Territorial 
urbano (IPTu), Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis (ITBI) e o Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza (ISS), que são 
os tributos urbanos, são os que pertencem 
aos municípios. Quantas cidades produzem 
diversas riquezas nas áreas rurais e aquilo é 
processado em outro município e que gera 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços (ICMS)? Mas, 
nesse cálculo não conta isso. O critério é 
que precisa ser mais justo de aferição dessa 
arrecadação própria. 

seria mais uma cortina de fumaça do 
governo federal?

Desde o primeiro momento, acredito 
que sim. Não creio que isso [a extinção 
dos municípios] aconteça porque não 
tem fundamento. Sobre o critério de 
municípios com menos de 5 mil habi-
tantes e com 10% de receita própria, o 
que é essa receita própria? Quando se 
dividiu a federação se deu o direito do 
município arrecadar e ficar diretamente 
com o dinheiro de 3 impostos: IPTu, ISS E 
ITBI. O ICMS, que é o maior, é arrecadado 
pelo estado, mas ele é nosso, é produzido 
dentro da cidade. O que é a união se não 
uma ficção jurídica, em que se concen-
tram toda a burocracia e a maior parte 
da corrupção do país? No município, a 

eficiência do dinheiro público é muito 
maior que na união, porque prestamos 
serviços efetivamente. Todos esses mu-
nicípios pequenos têm escolas e postos 
de saúde abertos, coleta de tratamento 
de esgoto quase universalizado. E aí vem 
o governo falar que nós é que somos 
ineficientes, ele que é e que dê um jeito 
de se ajeitar, ao invés de desviar o foco.   

qual a agenda Amm daqui para 
frente?

Nossa agenda é de combate, como 
temos feito ultimamente, porque preci-
samos defender os municípios. Existe a 
união, que concentra muito dinheiro e 
a caneta na mão e por isso é mais pode-
rosa, o Estado que tem alguns recursos e 
poder sobre nós, e o município que é o 
polo mais fraco da federação. A AMM tem 
que defender o interesse dos pequenos. 
Nossa agenda é de defesa, nós vamos 
para Brasília, não vamos admitir que isso 
aconteça. No dia 3 de dezembro teremos 
um movimento de todos os prefeitos do 
Brasil, em Brasília, coordenado pela Con-
federação Nacional de Municípios (CNM), 
para mostrar essa realidade, porque, 
muitas vezes, quem está lá vivendo nos 
palácios acarpetados numa realidade 
ilusória e fictícia de Brasília, lidando com 
bilhões, esquece que aqui lidamos é com 
R$ 1. Vamos mostrar essa realidade e 
chamá-los para o desafio para que provem 
que somos nós o problema. Os municípios 
não vão morrer por causa de um capricho 
de economistas criados em apartamentos 
que não conhecem a realidade do chão 
da fábrica. 

Para Amm, quem serão os principais 
prejudicados? 

O povo. Mais uma vez a corda vai ar-
rebentar no cidadão porque quando você 
tira aquela estrutura que está montada ali, 
quem vive naquela comunidade, vai ficar 
isolado, tanto territorialmente quanto na 
presença do Estado que, na maioria das 
cidades, só se dá pelas prefeituras. O ente 
federado Estado e união não estão presen-
tes lá, quem está é o município e vai tirar 
ele também?

desmotivação no trabalho 

A saúde organizacional das empresas brasileiras não anda 
bem. Estima-se que a nota média de motivação é de 45 
pontos, em uma escala que vai de 0 a 100, no país. O 
resultado é inferior à média mundial que foi de 55.

O Instituto Locomotiva realizou uma pesquisa que mostra que 

56% dos trabalhadores formais estão insatisfeitos no emprego, o 

número corresponde a um grupo de 18,7 milhões de pessoas que 

trocariam de posto por mais alegria no trabalho. E as principais 

razões para esse cenário são a falta de reconhecimento e a ausência 

de oportunidades

A coordenadora do Núcleo de Apoio à Carreira (NAC) do Centro 

universitário Estácio de Belo Horizonte, Míria Reis, ressalta que as 

empresas acreditam que estão valorizando os empregados simples-

mente por pagar o salário em dia. No entanto, o empregador está 

em busca de reconhecimento, ter uma relação sadia com os colegas 

e uma infraestrutura adequada para trabalhar e, por fim, o dinheiro. 

Para o coach André Bax, devido a atual situação na qual o país se 

encontra, os trabalhadores têm sentido uma cobrança exacerbada 

somada a enorme pressão por resultados. Porém, é importante 

esclarecer que essa insatisfação tem outras vertentes, como a in-

segurança política e econômica, o alto índice de desemprego e a 

descrença no sistema judiciário, que acabam impactando no nível 

social. 

As atuais medidas econômicas, como as reformas da Previdência 

e Tributária também auxiliam para que haja esse descontentamento 

profissional. “Elas não agradam os funcionários que visam seguran-

ça, estabilidade e boa remuneração. Inclusive, muitos profissionais 

têm aceitado trabalhar em áreas que não são de seu interesse e 

recebido menos para sustentar suas famílias”, afirma Míria.

A verdade é que o pacto de trabalho entre empregadores e 

empregados terá que ser reconfigurado. Agora, além dos empreen-

dedores individuais, terceirização de mão de obra, etc, a carteira de 

trabalho de papel é coisa do passado. A partir da administração do 

presidente Jair Bolsonaro (PSL), o documento passou a ser digital: 

eSocial. 

As novidades chegam com a tecnologia e afetam todas as áreas, 

inclusive, no futuro, sequer saberemos se existirá essa atual relação 

entre patrão e empregado.
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A imagem de Thêmis, a deusa da Justiça, 
tem aparecido sob densa névoa aqui por nos-
sas plagas. De olhos vendados e segurando 
uma balança, símbolos da imparcialidade, do 
equilíbrio e da igualdade da Justiça na hora 
de julgar os acusados, a deusa porta ainda 
uma espada, sinal de imposição. O nevoeiro 
que encobre a imagem da divindade é trazido 
por eventos que abalam o conceito de nossa 
mais sagrada instituição, o Poder Judiciário.

Na semana passada, foram afastados 
por 90 dias de suas funções o presidente do 
Tribunal de Justiça da Bahia e outros cinco 
magistrados, na esteira de uma operação da 
PF para apurar suposto esquema de venda de 
decisões judiciais. Aqui e ali aparecem casos 
sobre ilícitos cometidos por juízes, situação 
que tem levado o Conselho Nacional de 
Justiça a instaurar Processo Administrativo 
Disciplinar. Desde 2009, foram expulsos da 
magistratura pelo CNJ 58 juízes que teriam 
recebido cerca de R$ 137,4 milhões por de-
núncias de irregularidades.  

O fato é que a onda criminosa, como 
metástase de um câncer, propaga-se rapida-
mente pelo organismo nacional, infiltrando-
-se até no Poder Judiciário. A constatação 
é grave. Afinal de contas, trata-se do Poder 
identificado com a virtude da moral. Re-
presenta o altar mais elevado da verdade e 
da justiça. Infelizmente, acusações, mesmo 
isoladas, atingindo um ou outro, acabam 
maculando a imagem da instituição. Nesse 
novo ciclo na vida política do país, a imagem 
de um Judiciário apequenado constitui um 
dano à alma nacional.

Nunca se viu tanto impropério contra 
magistrados de nossa mais Alta Corte, sendo 

alguns marcados com a pecha de parciais. Há 
nove recursos no Senado solicitando impea-
chment de ministros. O tiroteio chega ao ex-
-juiz Sérgio Moro, que teria conversado cinco 
vezes com Paulo guedes, antes do pleito de 
outubro de 2018, tratando de sua investidura 
como ministro da Justiça. Ele nega, mas o 
caso é um petardo sobre a “imparcialidade” 
do juiz que comandou a Operação Lava Jato.

Nenhuma autoridade pode se escudar 
no manto sagrado do cargo. O Judiciário que, 
sem demérito aos outros, é o melhor dos 
Poderes da República, seja pela identidade 
de seus integrantes, seja pela nobreza de 
suas funções constitucionais, há de atentar 
para comportamentos de seus pares. Deve 
abrir suas comportas e exibir transparência 
em uma lição de grandeza para limpar os 
pulmões judiciais e inaugurar nova era de res-
peito, credibilidade e deferência à instituição. 

Por trás de tais eventos negativos, está 
a crise do Estado brasileiro, aqui posta em 
termos de desorganização, inadequada re-
partição de recursos e encargos, deficiências 
de estrutura e quadros, política de clientelas, 
patrimonialismo, mancomunação de in-
teresses, conivência entre atores políticos e 
agentes da lei. uma malha criminosa, essa 
é a verdade, grassa nas três instâncias da 
administração pública.

Não é o caso de se tomar a parte pelo 
todo. Mas não se pode deixar de aduzir que, 
se o nosso mais alto Tribunal é atingido por 
denúncias, na esfera das instâncias mais 
baixas, a probabilidade de existência de 
interesses escusos é maior.

Em muitos estados, as práticas adminis-
trativas são muito influenciadas por costumes 

políticos desenvolvidos no seio de grupos. 
Infelizmente, a figura do juiz, em nosso país, já 
não se cerca daquela aura sagrada que tanta 
reverência impunha no passado. Os juízes as-
sumiam na plenitude aqueles traços nobres, 
que Bacon tão bem descreveu em seus en-
saios: “os juízes devem ser mais instruídos do 
que sutis, mais reverendos do que aclamados, 
mais circunspetos do que audaciosos. Acima 
de todas as coisas, a integridade é a virtude que 
na função os caracteriza.” O rebaixamento 
dos níveis educacionais, dos padrões técnicos 
e da qualidade dos recursos humanos, o 
descumprimento à tripartição dos Poderes 
e o arrefecimento de valores fundamentais 
se fazem presentes na banalização da vida 
pública.  

O juiz ainda tem de enfrentar um calvário 
particular, a via crucis da crise no seu espaço 
profissional, determinada pelos dilemas 
impostos pelo caráter dual do Estado brasi-
leiro. De um lado, o Estado liberal, fincado 
nas bases do equilíbrio entre os Poderes, no 
império do direito e das garantias individuais. 
De outro, o Estado assistencial, de caráter 
providencial, voltado para a expansão dos 
direitos sociais, ajustados e revigorados pela 
Constituição de 88.

Os resultados vão bater na mesa do juiz: 
enxurradas de demandas repetitivas em 
questões de toda a ordem – trabalhistas, 
tributárias e previdenciárias. Milhares de 
reclamatórias vão parar nas instâncias da Jus-
tiça, visando repor direitos. O próprio Estado 
é quem mais entope as veias do Judiciário. 
Que precisa ganhar condições para atender 
às demandas de uma sociedade cada vez 
mais exigente.

thêmis, a deusa da justiça, sob densa névoa
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Velha guarda da política
mineira ensaia volta em 2022

dinis Pinheiro ficou um ano
fora dos debates políticos

marcio lacerda pode
ter planos para 2022

dilma rousseff disputando
a Prefeitura de bH?

O governador de Minas gerais, 
Romeu Zema (Novo), se reuniu no 
dia 26, com diretores e conselheiros 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Minas gerais (Fapemig), na 
sede da entidade, em Belo Horizonte. 
Acompanhado pelo secretário-adjunto 
de Desenvolvimento Econômico, Adria-
no Magalhães Chaves, Zema ressaltou a 
importância do fomento à ciência e tec-
nologia para a recuperação do Estado.

“É um prazer enorme me inteirar 
sobre essa instituição tão respeitada 
e que já prestou tantos serviços para 
Minas e para os mineiros. Vejo que essa 
proximidade é necessária e importan-
tíssima, porque podemos, na estrutura 
do governo, tirar muito proveito do que 
a Fapemig tem a oferecer. O conhe-
cimento gerado pela fundação pode 
ajudar, inclusive, a melhorar as áreas 
de Saúde, Segurança e Educação. 
Com certeza, temos vários pontos de 

conexão que podem ser benéficos”, 
afirmou.

O governador também ressaltou 
a importância de se pautar na ciência 
para tomar decisões no Executivo. 
“Quero lembrar que o nosso governo 
tem sido pautado por decisões técni-
cas, não ideológicas. Acredito, como 
vocês aqui, naquilo que a ciência faz. 
Sei que a política é uma arte e envolve 
questões humanas, mas as decisões, 
principalmente no poder Executivo, 
têm que ser pautadas por caracte-
rísticas científicas. Temos tentado 
implementar isso e posso dizer que já 
tivemos sucesso, como a melhoria dos 
índices de criminalidade e o crescimen-
to na geração de empregos”, disse.

 
Almg

Outro ponto enfatizado por 
Zema foi a importância da parceria 
com a Assembleia Legislativa para 

a recuperação das contas públicas. 
“A Assembleia tem sido uma grande 
parceira. Nós estamos tentamos 
mostrar aqui em Minas que, se não 
tivermos reformas estruturais, cor-
remos o risco de entrar em colapso. 
O esforço que fizemos no Executivo 
não é suficiente para trazer de volta 
o equilíbrio. Precisamos de reformas 
que dependem da Assembleia Legis-
lativa, e estamos confiantes que elas 
serão aprovadas. Há previsões de 
que, no próximo ano, tenhamos um 
crescimento de 2,5% na economia, 
algo que não se vê desde 2013”, 
finalizou.

Para o secretário adjunto de 
Desenvolvimento Econômico, Adria-
no Magalhães Chaves, a criação 
de mão de obra qualificada é um 
dos fatores que devem contribuir 
diretamente para a recuperação 
econômica. “Temos grandes opor-

tunidades hoje no estado e o foco 
deve ser na formação de mão de 
obra. O grande diferencial de Mi-
nas é a mão de obra qualificada e 
essa é uma vertente que queremos 
continuar fortalecendo junto com a 
Fapemig”, afirmou.

O presidente da fundação, Evaldo 
Vilela, disse que o encontro é um 
marco para alinhar o conhecimento 
gerado pela pesquisa às necessida-
des do Estado e da população. “É a 
primeira vez que um governador vem 
ao conselho da Fapemig, e esse é um 
marco muito importante nessa busca 
por entendimento. Queria dizer que 
todo recurso que empregamos hoje 
é focado em obter resultados. Não foi 
assim no passado, porque a Fapemig 
tinha o objetivo de consolidar grupos 
de pesquisa. Mas hoje esses grupos 
já estão consolidados e agora é hora 
de tirarmos proveito disso”, ressaltou.

Com a tecnologia avançando, pensar naquela po-
lítica tradicional, na qual os candidatos a cargos fazem 
campanhas baseadas no contato direto, com direito 
a “tapinha nas costas”, está ficando difícil em Minas 
gerais. Alguns nomes que, antigamente, influenciaram 
neste combate podem não ter mais tanta importância 
num cenário em que os deputados são eleitos com 
base em seus seguidores nas redes sociais.  

Contudo, não se pode negar a capacidade de lide-
rança de alguns, como é o caso do ex-governador Alberto 
Pinto Coelho. Mesmo sem atividade política, ele continua 
atuando nos bastidores e se tornou uma espécie de conse-
lheiro para quem quiser ser um homem público vitorioso.

O ex-prefeito Marcio Lacerda também é um nome 
influente. Mas, ainda são escassas as informações a 
respeito de seu futuro político. Os seus pequenos gestos 
têm apontado em direção ao pleito de 2022, neste 
caso, deixando o embate pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte para quem tiver com vontade de bater de frente 
com o atual chefe da cidade, Alexandre Kalil (PSD).

Para além de Alberto e Lacerda, existem outras 
figuras de destaque, mas que, atualmente, estão 
afastadas dos meandros políticos. É o caso, por exem-
plo, do ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro. 

Agora cuidando de suas atividades empresariais, ele 
andou circulando ao lado de políticos de seu partido, 
o Solidariedade, nesse fim de ano, deixando trans-
parecer a intenção de reativar o seu cabedal político.  

Quem também ficou na crista da onda, durante 
4 anos, foi o então presidente da Assembleia, Adal-
clever Lopes (MDB). Ao contrário dos demais nomes 
referidos, ele não chegou a formar um grupo político 
mais coeso e o resultado de sua postulação foi um 
completo fiasco na última eleição. 

Há 3 anos, o nome do então vice-prefeito Dé-
lio Malheiros (PSD) era pura badalação em Belo 
Horizonte. Hoje, ele simplesmente desapareceu 
da cidade.

Ministro do Turismo e deputado federal mais 
votado de Minas gerais, Marcelo álvaro Antônio, 
não é um político explicitamente ligado às redes 
sociais, pois está na labuta há bem mais tempo. 
No entanto, mantém-se afastado do dia a dia 
da política do estado e, essencialmente, dos 
acontecimentos da capital, em razão de seus 
compromissos. Mas, sua base eleitoral, especial-
mente em Belo Horizonte, tem sido invadida por 
seus adversários políticos. 

A novidade a caminho de 2020 para a PBH 
pode ser a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Con-
tudo, essa sugestão teria vindo de uma ala mais 
moderada da sigla em São Paulo. Sua possível 
candidatura à sucessão do atual prefeito ainda vai 
depender de muitas negociações, especialmente 
porque a essa altura, depois de sua derrota para 
o Senado, no ano passado, Dilma se afastou da 
cidade. 

Os velhos nomes podem estar de volta, com 
nova roupagem, para participarem de projetos que 
garantam o contato com o poder público, mesmo 
que seja na qualidade de conselheiros.

Ainda pode ser feita referência ao ex-deputado 
Pimenta da Veiga (PSDB), agora exilado em Brasília, 
além do ex-governador Fernando Pimentel (PT) que, 
atualmente, está envolto em problemas com a justiça. 
Aliás, o ex-chefe do Executivo, certamente, não tem 
pretensão de pleitear vaga sequer na Câmara Federal 
depois da decisão da Justiça Eleitoral, em primeira ins-
tância, de condená-lo a 10 anos e 6 meses de reclusão.

os velhos nomes podem estar
de volta, com nova roupagem,

para participarem de projetos que
garantam o contato com o poder

público, mesmo que seja na
qualidade de conselheiros

Prefeito Alex de Freitas visita 
boston Scientific Corporation

Inaugurada no mês de outubro, no município 
de Contagem, a Boston Scientific Corporation (BSC) 
gerou 600 postos de trabalho e investimentos de uS$ 
30 milhões em sua nova unidade. O prefeito Alex de 
Freitas visitou a empresa no dia 25, acompanhado 
dos secretários municipais de Desenvolvimento Eco-
nômico, Sant Clair Terres, de Trabalho e geração de 
Renda, Fredim Carneiro, do subsecretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Rober-
to garbazza e do presidente da Autarquia Municipal 
de Trânsito e Transportes de Contagem (Transcon), 
gustavo Peixoto.

 Com investimento 100% próprios, a unidade de 
Contagem é a única do mundo a produzir a Acurate 
Neo, válvula aórtica por implante transcateter, 
desenvolvida conjuntamente na Suíça e no Brasil. A 
vantagem para o paciente é o fato de que o implante 
da válvula aórtica via cateter é minimamente 
invasivo, ao contrário da cirurgia de tórax aberto, 
que exige procedimentos complexos e de alto risco.

O diretor de Operações da BSC, José Barone, 
relatou que o grupo é formado por um time vitorioso, 
pois em 15 meses saíram de um projeto conceito, 
construíram a fábrica e validaram toda a documen-
tação nas agências reguladoras do Brasil e da Euro-
pa.  “Contamos com o apoio de órgãos reguladores 
municipais, estaduais e federais, que enxergaram a 
importância deste projeto, garantindo as revisões da 
documentação em tempo hábil”, disse.

 O diretor falou do interesse em adotar o canteiro 
central da Avenida general David Sarnoff, na área 
mais próxima do condomínio em que a empresa 
está instalada. Ele sugeriu também a implantação de 
uma passagem elevada para facilitar a travessia dos 

pedestres que circulam no local. “É responsabilidade 
do município, mas nós empresários e executivos te-
mos também que nos preocupar e propormos ações 
conjuntas para o benefício de todos que circularam 
pelo Distrito Industrial. Os passeios, muros e jardins 
precisam ser revitalizados. É de total interesse da Bos-
ton executar ações em benefícios sociais, e é isso que 
queremos propor ao entregar este projeto”, avaliou.

Para o prefeito, a chegada da Boston em Con-
tagem reforça a vocação do município para receber 
grandes empresas. “A Administração Municipal está 
à disposição e irá fazer uma avaliação no Distrito 
Industrial Juventino Dias para criar mais medidas que 
possam trazer melhorias para a região. Vamos apoiar 
o projeto apresentado pela Boston e gradativamente 
vamos dar respostas positivas ao que está sendo 
proposto”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Sant Clair Terres, acompanhou todo 
o processo de vinda da Boston para Contagem e 
disse que se sente orgulhoso pelo município ter 
se destacado dentre tantos outros e ser escolhi-
do para receber a nova unidade. “A chegada da 
Boston garante mais postos de trabalho, geração 
de renda, promove desenvolvimento econômico 
para o município e ainda traz inovação, já que é 
uma empresa planejada no conceito de indústria 
4.0”, salientou.

O secretário elogiou a postura da empresa que 
se colocou à disposição para colaborar com um 
projeto para melhorias na região. “Atualmente, 
a responsável pela gestão do Distrito Industrial 
Juventino Dias é a Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas gerais (Codemig). Assinare-
mos na próxima segunda-feira (2), o convênio 
de Municipalização do Juventino Dias, primeiro 
parque industrial do país. Iniciativas como esta da 
Boston contribuirão muito para que ações sejam 
efetivamente aplicadas no Distrito, que passa a ser 
gerido pela Prefeitura de Contagem”, comemorou.

Durante o encontro foi revelada também a 
intenção do grupo Boston em trazer o Centro 
de Pesquisa para a unidade Contagem. Caso 
seja efetivada a instalação, serão gerados novos 
postos de trabalho. Das próteses fabricadas em 
Contagem, 98% serão exportadas para a Europa, 
Estados unidos e Japão. Apenas 2% da produção 
devem ser absorvidos no Brasil. A Boston conta com 
um portfólio global com mais de 13 mil produtos 
nas áreas cardiovascular, neurológica, urológica, 
digestiva e respiratória.

Alex de Freitas durante visita à nova
empresa instalada em contagem

Zema destaca importância da ciência
e tecnologia para reerguer o estado M
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Voando alto 
São reais as chances do presidente da Associação Mineira 

de Municípios (AMM), Julvan lacerda (MDB), de conquistar 
voos mais altos na política mineira. Na avaliação de amigos, ele 
poderia ser candidato a deputado federal. Mas, em Brasília, o 
senador Antonio Anastasia (PSDB) profetiza: “Julvan tem porte 
para ser senador ou até mesmo vice-governador, dependendo 
da situação”. Pelo visto, sua liderança na briga entre os prefeitos 
e governo mineiro rendeu frutos.

sucessão em montes claros
Tido como um homem público probo, o prefeito de Mon-

tes Claros Humberto souto (Cidadania) segue firme em sua 
liderança junto ao povo. No entanto, segundo vereadores da 
oposição, há pessoas próximas ao prefeito que estão praticando 
atos indevidos e, certamente, isso será explorado no período 
eleitoral, pode apostar. 

Política em betim
Segundo o que se comenta nos corredores da Assembleia, 

em Betim, o prefeito Vittorio medioli, caso confirme sua can-
didatura à reeleição, tem chances de ser o único postulante. 
Segundo os mesmos interlocutores, os petistas e eternos rivais 
de medioli, por lá, são considerados cartas fora do baralho. 

Política internacional
Em Belo Horizonte, concedendo entrevista à TV Assembleia, 

o professor de Assuntos Internacionais da PuC Minas, eugênio 
diniz, vaticina: “Pelo que conheço da política norte-americana, 
acho muito difícil o presidente trump ser cassado”. Cuidado 
com esse tipo de comentário, professor...

Panorama econômico 
Na avaliação da jornalista Juliana rosa, especialista em 

economia, a projeção indicando que, no próximo ano, a econo-
mia brasileira deve crescer mais de 2% já atiçou o empresariado 
internacional a apostar mais no Brasil.

estudantes x ideologia
A jornalista Patrícia campos mello comentou sobre a de-

cisão do Ministério da Educação de passar a emitir as carteiras 
estudantis. Para ela, a mudança é motivada por víeis ideoló-
gico, o que pode gerar uma briga com as entidades ligadas à 
classe e transformar essa decisão em um enorme problema 
para o governo.

Voto eletrônico
“Quando era deputado federal, Jair bolsonaro fez vários 

discursos condenando o voto eletrônico. Agora, como é de seu 
interesse pessoal, ele defende a criação de partidos políticos, 
mediante à filiação eletrônica. Vê se pode?”, opinião da jor-
nalista luciana garbin.

Polêmico ciro gomes
Quando esteve em Belo Horizonte, recentemente, o 

ex-ministro ciro gomes (PDT), como é de seu feito, disparou 
sua metralhadora contra quase todos os políticos da República. 
Ao ser indagado pelos jornalistas se não teme uma retaliação, 
disparou: “Tenho 41 anos de vida pública, sem processos, sem 
rabo preso e sem medo de dizer a verdade”. O homem estava 
enfurecido, cruz credo!

representatividade negra
No Dia da Consciência Negra, a deputada estadual leninha 

(PT) participou de um debate na TV Assembleia e frisou: “Sou a 
primeira parlamentar negra a presidir a Comissão dos Direitos 
Humanos nesta Casa”.

http://www.fapemig.br/
http://www.fapemig.br/
http://www.desenvolvimento.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.seguranca.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
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loraynne Araujo

Vem em boa hora a decisão do governo 
federal de possibilitar – e estimular – a 
regularização fiscal de quase 2 milhões de 

pessoas físicas e jurídicas que têm débitos tributá-
rios federais, cujo montante chega a inacreditáveis 
R$ 1,4 trilhão. A iniciativa, tomada por medida 
provisória que prevê descontos de até 50% dos 
valores devidos, no caso de empresas, e 70%, no 
de pessoas físicas, certamente trará efeitos que 
irão além da regularização em si: ela propiciará 
efetivo reingresso dessas pessoas e empresas ao 
mercado e influenciará positivamente no consumo.

A “MP do Contribuinte Legal”, como a denomi-
nou o governo, poderá ser um bom negócio para 
seus beneficiários e, melhor ainda, para o governo. 
Pelas contas das autoridades fazendárias, haverá um 
ingresso líquido de algo em torno de R$ 5,5 bilhões 
na economia, já em 2020, possibilitando chegar mais 
perto das metas de recomposição orçamentária defi-
nidas para o próximo exercício. E, é claro, a adminis-
tração federal cercou-se de cuidados antes de tomar 
a decisão e de anunciar a medida. Ela não vale, por 
exemplo, para quem tenha praticado concorrência 
desleal ou qualquer tipo de ação fraudulenta.

um fato interessante neste processo é a ênfase 
com que o governo federal destacou o fato de não 
se tratar de um novo Refis. Ao anunciar a medida, o 
procurador-geral da Fazenda foi enfático ao reiterar 
que não se trata de um parcelamento (como no Re-
fis), mas da utilização de critérios diferenciados para 
situações muito diferentes uma das outras. Outro 
ponto da MP que o governo colocou em destaque é 
o foco da iniciativa, direcionada para um segmento 
bem específico, o dos contribuintes C e D, classificação 
que, no jargão do governo, designa aqueles cujas 
dívidas são de difícil recuperação.

Trata-se, conforme admite a própria equipe 
econômica do governo, “de dar uma segunda chance 
para quem não deu certo no passado”. uma segunda 
chance, porém, pode não ser o suficiente para reabi-
litar e recolocar no mercado negócios malsucedidos. 
Será preciso bem mais, e em inúmeras perspectivas, 
como – para ficar em apenas uma – a da capacitação 
empresarial, cuja insuficiência (ou mesmo inexistên-
cia) é responsável pela grande maioria das falências 
ou do simples encerramento de atividades.

Ao anunciar a “MP do Contribuinte”, o próprio 
presidente da República foi taxativo ao afirmar que a 

iniciativa tem como objetivo atender a quem produz 
porque – para usar suas próprias palavras – “é uma 
dificuldade ser patrão no Brasil”. Tem toda razão, 
inclusive ao ressaltar também que “há muitos inves-
tidores querendo vir para o Brasil” e que “é preciso 
restabelecer sua confiança em nós”. Equivocou-se, 
porém, quando acrescentou às frases uma consta-
tação, a de que “precisamos deixar de ser socialistas 
na economia”.

Se assim for, a causa não está, certamente, no 
meio corporativo, mas no próprio intervencionismo 
estatal – nem tanto por causa das inúmeras empresas 
que governos federal, estaduais e até municipais 
ainda detém – mas, principalmente, por conta do 
emaranhado de leis, portarias, resoluções, decretos 
etc, que emperram a livre iniciativa. O presidente da 
República esqueceu-se, aí, de que dinheiro e ideologia 
são como água e óleo: não se misturam. Tanto que a 
China, um país declaradamente comunista, é, nada 
mais, nada menos, a segunda economia mundial.

 
Este artigo está sendo republicado

devido a um equívoco no cargo
do articulista na última edição.

Como água e óleo, dinheiro
e ideologia não se misturam

mercado pet espera faturar
r$ 36,2 bilhões até fim de ano

Esse número representa 0,36% do PIB

A tualmente, os animais de 
estimação são considerados 
como membros da família e, 
como tais, possuem deman-

das financeiras. uma prova disso é que, 
segundo dados divulgados pelo Instituto 
Pet Brasil (IPB), o mercado pet nacional 
deverá fechar este ano com um fatura-
mento de R$ 36,2 bilhões. Isso representa 
crescimento de 5,4% sobre o faturamento 
consolidado de 2018, de R$ 34,4 milhões. 
A projeção indica aquecimento ainda 
maior do setor em relação ao ano passa-
do, quando a alta foi de 4,6% sobre 2017.  

Desde 2013, ano de início da pesquisa 
feita pelo IPB, o faturamento tem regis-
trado crescimento. Se a expectativa deste 
ano se consolidar, o mercado pet terá 
alcançado um crescimento de 49% em 7 
anos. “A receita para este ano representa 
0,36% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse 
número é bem significativo, pois supera os 
segmentos de utilidades domésticas e de 
automação industrial”, explica Martina 
Campos, diretora-executiva do IPB.

Os segmentos que deverão lucrar 
mais serão pet food, com arrecadação de 
R$ 16,14 bilhões (ou 44,6% sobre o valor 
total); vendas de animais, com projeção 
de R$ 4,41 bilhões (12,2%), serviços vete-
rinários (11,7%), serviços gerais (11,3%) e 
produtos veterinários (11,1%). Fechando 
a conta vêm pet care (5,1%) e comércio 
eletrônico (4%). “O custo médio por mês 
para cães é de R$ 342,19 e, para os felinos, 
o cálculo para gatos adultos é de cerca 
de R$ 205,94. O gasto mensal cresceu 
1% e 5%, respectivamente, de 2018 para 
2019. Os números são baixos, em relação 
à média histórica entre 2015 e este ano. 
Nesse período mais longo, a média é de 
alta de 10% para cães, e 9% para gatos”. 

mercado de trabalho 
Ainda segundo informações do IPB, 

em 2018, havia 162.148 estabelecimen-
tos do setor pet, sendo que a maioria são 
de cadeias de distribuição (93,3%), ou 
seja, pontos de vendas. O restante dos 
locais é composto por indústrias (0,4%) 

e criadouros (6,4%). “Nossa estimativa 
é que os empregos gerados, conside-
rando tanto o setor formal quanto o 
informal, alcançaram aproximadamente 
2 milhões no Brasil. A ampla maioria 
concentra-se nos criadouros legalizados”. 

Destacam-se também ainda os 
setores da indústria e o especializado, 
que compreendem empregos com maior 
qualificação e formalização e que, juntos, 
representaram mais de 110 mil empregos 
no ano passado. 

Além disso, novos serviços e mer-
cados estão se abrindo. “Por conta 
dessa ‘humanização’, uma das principais 
tendências são serviços como as creches 
e hotéis para pets, cada vez mais espe-
cializados, além de ofertas como dog 
walkers e ‘babás’. O uso de aplicativos 
para contratação dos serviços ou com 
dicas de adestramento, por exemplo, 
também já é uma realidade. Outra 
tendência são as clínicas e hospitais 
especializados em felinos, pois cresce 
cada vez mais o número de pessoas e 
famílias que optam pelo gato. um dos 
motivos para isso é que esse é um animal 
que exige menos tempo dos tutores e os 
gastos são menores”. 

Martina diz ainda que essa transfor-
mação está cada vez mais evidente e isso 
faz com que as pessoas queiram oferecer 
produtos de melhor qualidade para o pet, 
além de querer mantê-lo próximo em 
diferentes ocasiões, como viagens e até 
estadias em hotéis que aceitam cães, por 
exemplo. “A demanda foi detectada pelo 
mercado, que não para de se especializar. 
Trata-se de um setor dinâmico que permi-
te muita criatividade ao empreendedor e, 
apesar dos desafios, não existe previsão 
que ele se retraia nos próximos anos. A 
população, de maneira geral, sempre vai 
se interessar por animais de estimação e 
buscar um pet apropriado para seu ritmo 
de vida e família”. 

Para finalizar, a diretora-executiva 
ressalta ainda que, apesar do bom 
desempenho do setor, a alta carga 
tributária ainda é um desafio. “Para se 
ter uma ideia, pelas regras atuais, entre 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Prestação de Serviços (ICMS) 

e Programas de Integração Social e 
Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (PIS/Cofins), os impos-
tos da nossa indústria chegam a 51,2% 
do preço total. Isso é bastante pois, em 
termos práticos, a cada R$ 1 pago pelo 
consumidor final, mais de 50 centavos 

são compostos somente de tributos. 
um dos grandes entraves é o fato de 
que a alimentação pet, por exemplo, 
é considerada produto supérfluo. No 
entanto, somente o alimento completo 
supre todas as necessidades nutricionais 
dos animais”.

A psicóloga e protetora de ani-
mais Joice Pereira possui um alto 
gasto mensal com os seus pets. Tutora 
de 7 cães e 2 gatos, sendo que 
todos têm algum problema 
de saúde e um cão e um 
gato são deficientes, ela 
estima que desembolse, 
aproximadamente, R$ 1 
mil por mês. “Esse valor 
é quando estão todos 
saudáveis. Mas, para 
se ter ideia, apenas com 
ração, pago R$ 176,60 na 
hipoalergênica, R$ 176,80 na renal 
e R$ 124,10 para a do gato. Detalhe, 

esse preço é de custo, pois uma amiga 
compra pra mim os pacotes de 7,5kg. 
Se fosse na loja mesmo, estaria mais 

‘frita’ ainda”. 
Como alternativa para 

custear esses gastos, Joi-
ce oferece o serviço de 
hotelzinho para cães 
em sua casa. “Para dar 
conta de pagar tudo 
isso, trabalho 25 ho-
ras por dia. Não é fácil, 

mas graças a Deus vamos 
vencendo dia após dia e 

abrindo mão de muitas coisas por 
eles”, finaliza.

rotina com os pets

conheça mais
os serviços pets

prestados pela Joice.
Acesse o instagram

@joicecaldeirapereira
ou entre em contato

pelo telefone
(31) 99941-7864

Vivi é uma
das cachorrinhas

resgatadas pela Joice
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Prisão em 2ª instância
Em Brasília, o jornalista gerson camarotti disse: “Os deputados 

federais estão fazendo de tudo para deixar o projeto referente à pri-
são em segunda instância para o próximo ano”. Eles estão, segundo 
o jornalista, mais rígidos neste sentido do que os senadores. Coisas 
da política da Corte, não é mesmo, gente? 

Política em bH
Durante evento para lançamento do livro do jornalista 

dimas lopes, no Sindicato dos Jornalistas, comentou-se que 
o prefeito Alexandre Kalil (PSD) é tão esperto politicamente 
que nomeou, aos cargos de segundo escalão de seu governo, 
até gente do PSOL. A conferir, claro. 

 

Filho de Patrus
“Caso o deputado Patrus Ananias (PT) seja candidato a 

prefeito de BH, o fará com intuito de unir o PT na capital, mas, 
também, com finalidade de ajudar na reeleição de seu filho, 
Pedro Patrus (PT), para vereador”. Foi o que se ouviu na mesma 
solenidade no Sindicato dos Jornalistas.

cena única - Diante de tal comentário, é de se questionar: 
a reeleição de Pedro estaria correndo perigo? 

consciência negra
Para a pesquisadora e professora da uFMg, Viviane gon-

çalves Freitas, no Brasil, ainda vai demorar décadas para que 
os negros tenham as mesmas oportunidades concedidas aos 
brancos.

Autenticidade negra
“Ser negro é ser autêntico”, assim definiu o reitor da Facul-

dade Zumbi Dos Palmares, de São Paulo, José Vicente. Na sequ-
ência, o ilustríssimo pontuou: “No Brasil, existem, sabidamente, 
muito mais negros do que brancos e, atualmente, a convivência 
entre as duas raças é de muita cordialidade. Existe um ou outro 
caso, mas na maioria, está tudo certo”, garantiu o reitor. 

Partido sem compromisso
Visto como um dos pensadores mais respeitados no Brasil, 

o filósofo mário sérgio cortella condenou a ideia obcecada do 
presidente bolsonaro de criar um novo partido político. “Não se 
pode tratar um assunto tão sério com a banalidade com que vem 
sendo tratado o surgimento de uma nova sigla partidária”, disse.

embate de gigantes
Questionado sobre a tese da filiação eletrônica para criação 

de partidos, o ex-presidente da OAB de São Paulo, marcos da 
costa comentou: “Fico com a tese do Ministério Público, ou 
seja, sou contra esta ideia”. 

Psl esfacelado
Debatendo temas políticos na globo News, o jornalista e 

membro da Academia Brasileira de Letras, merval Pereira, atacou: 
“Na minha avaliação, o presidente bolsonaro se precipitou ao 
deixar o PSL de maneira tão rápida. Isso pode trazer problemas 
no relacionamento, a partir de fevereiro, do presidente com os 
parlamentares que irão continuar na sigla”, avaliou o comunicador.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

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

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

AdVogAdo, esPeciAlistA em direito do consumidor, sócio de brAsil
sAlomão e mAttHes AdVocAciA – mateus.lorencato@brasilsalomao.com.br

mAteus cArrer lorençAto

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

quase 100 mil mineiros procuram
por emprego há mais de 1 ano

Ao todo, 1,7 mi brasileiros estiveram desocupados no mesmo período

Para 99 mil mineiros, a saga para 
conseguir um emprego formal no 
mercado de trabalho, no último 
ano, continua amarga. O mesmo 

cenário assombra, pelo mesmo período, 
1,7 milhão de brasileiros. É o que aponta a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios – Contínua (Pnad Contínua), divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de geografia e 
Estatística (IBgE). No total, 1,1 milhão de 
mineiros estão desempregados, o que 
representa 8,8% dos 12,5 milhões de brasi-
leiros a procura de uma oportunidade para 
trabalhar e quase 20% dos desempregados 
da região Sudeste.

Apesar da taxa de desocupação ser a 
3ª mais alta desde 2012, em relação ao 
mesmo trimestre de 2018 houve aumen-
to do total de pessoas trabalhando por 
conta própria, ao passo que os números 
de empregados do setor privado, com ou 
sem carteira assinada, e de empregadores 
não apresentaram variações significativas 
no período. “A taxa de desocupação em 
Minas gerais no 3º trimestre, de 9,9%, 
manteve-se abaixo da apresentada pelo 
Brasil, de 11,8%. Analisando as unidades 
da federação, observa-se que apenas São 
Paulo apresentou redução significativa em 
relação ao trimestre anterior, passando de 
12,8% no 2º trimestre para 12,0% no 3º 
trimestre”, pontua gustavo Fontes, ana-
lista da Coordenação Estadual da PNAD 
Contínua, em Minas. 

Segundo Fontes, em relação ao mes-
mo trimestre de 2018, apenas Sergipe, Ala-
goas e São Paulo apresentaram queda do 
índice de desocupação, ao passo que goiás 
e Mato grosso apresentaram aumento. No 
3º trimestre, as taxas de desocupação mais 
elevadas foram estimadas para a Bahia 
(16,8%), Amapá (16,7%) e Pernambuco 
(15,8%), enquanto as mais baixas foram 
observadas em Santa Catarina (5,8%) e 
Mato grosso do Sul (7,5%).

Na questão de volume de postos de 
trabalho, os setores que mais empregaram 
foram o comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas (1,8 mi pes-
soas ocupadas), administração pública, 
defesa, seguridade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais (1,6 mi), indús-
tria geral (1,4 mi) e agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e aquicultura 
(1,2 mi). Em relação ao 2º trimestre, a 
indústria geral apresentou uma expansão 
de 6,4% do total de ocupados, enquanto 
a agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura teve queda de 5,3%. 

A procura por emprego faz parte da 
rotina de Luana Carvalho, 25, há cerca de 1 
ano e 6 meses. Formada em administração, 
ela não conseguiu entrar no mercado após a 
conclusão de um estágio na área. “É muito 
frustrante porque você cria uma expectativa, 
investe dinheiro e tempo nos estudos, e o 
retorno é só porta na cara”, lamenta. Para 
cobrir seus gastos e ajudar nas despesas da 
casa, Luana ajuda a mãe na confecção de 
roupas, num cômodo com duas máquinas 
de costuras da própria casa.

Laurinda Carvalho, 53 anos, mãe de 
Luana e costureira por vocação, desistiu 
de procurar uma vaga formal no mer-
cado de trabalho desde que perdeu o 
emprego, em 2016. “Trabalhava como 
doméstica em uma casa no bairro 
Funcionários, mas fui demitida porque 
minha patroa na época também tinha 
sido mandada embora e eles precisa-
vam cortar as despesas. Foi triste, afinal 
trabalhei na casa deles mais de 5 anos”, 
relembra. 

Desalentada após 2 anos tentando 
firmar em uma nova oportunidade, a mãe 
decidiu transformar o hobby de costurar 
em forma de sustento. “Aprendi costura 
com a minha mãe. O rendimento não é 
tão bom, mas é mais certo”, acrescenta.

desalentados  

Assim como Laurinda, 397 mil pes-
soas, no 3º trimestre deste ano, estavam 
desalentadas (pessoas que desistiram de 

procurar emprego) em Minas gerais, o que 
representa 6,3% da população do estado. 
No Brasil, o número de desalentados foi de 
4,7 milhões de pessoas no terceiro trimestre. 
Os maiores contingentes estavam na Bahia 
(781 mil) e no Maranhão (592 mil) e os me-
nores em Roraima (17 mil) e Amapá (19 mil).

O percentual de pessoas desalentadas 
foi de 4,2%. Os maiores percentuais estavam 
no Maranhão (18,3%) e Alagoas (16,5%) e os 
menores em Santa Catarina (1,1%), Rio gran-
de do Sul (1,3%) e Distrito Federal (1,3%).
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Abuso de direito nos contratos bancários

Não são raras as abu-
sividades praticadas 
por instituições finan-

ceiras, se valendo da vulne-
rabilidade de seus clientes, 
comumente pela falta de 
conhecimento das normas 
que regem esta relação, como 
o Código de Defesa do Consu-
midor, e o entendimento dos 
tribunais.

Situação comum está no 
condicionamento de assina-
tura de contrato de crédito 
imobiliário à contratação de 
outro produto. Isso ocorre 
quando o consumidor com 
carta de crédito aprovada, 
tem a assinatura do contrato 
de crédito imobiliário condicio-
nada à contratação de seguro 
de vida e acidentes pessoais, e 
tem a contratação negada em 
razão de parecer desfavorável 
da seguradora indicada pelo 
banco. 

Neste caso, imediatamente 
é possível concluir que trata-se 
de caso de venda casada, prática 

vedada pelo Código de Defesa 
do Consumidor que prevê (Art. 
39) que “é vedado ao fornecedor 
de produtos ou serviços, dentre 
outras práticas abusivas condicio-
nar o fornecimento de produtos 
ou serviços ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem 
como, sem justa causa, a limites 
quantitativos”.

Além da venda casada, 
estamos diante de prática de 
abusividade de maneira am-
pla, e notória prática de abuso 
de direito, nos termos do art. 
187 do Código Civil (Também 
comete ato ilícito o titular de 
um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-
-fé ou pelos bons costumes).

Mais que a prática de 
venda casada, configura-se 
abuso de direito pelo fato de 
a instituição financeira não 
oportunizar ao cliente a busca 
de outra companhia de segu-
ros, à escolha do cliente, o que 

se afigura muito mais grave do 
que a própria venda casada, 
ou até mesmo a recusa em 
firmar o contrato.

Essa prática abusiva é ca-
paz de gerar a obrigação de 
pagamento de indenização 
por danos morais que devem 
ser fixados na proporção do 
dano sofrido pelo consumi-
dor e suficiente para buscar 
a intimidação dos agentes 
financeiros em relação a es-
sas condutas impregnadas 
de abusividade e má fé, em 
detrimento da vulnerabilidade 
financeira e de informação dos 
consumidores.

Os consumidores que se 
depararem com qualquer 
conduta duvidosa da parte 
de agentes financeiros de 
instituições bancárias podem 
pedir a nulidade completa dos 
negócios jurídicos praticados 
em notória má fé e buscar ser 
indenizados contra as diversas 
modalidades de abusividades 
praticadas.
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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

dor nas costas atinge 80%
da população brasileira

Estima-se que 36% das pessoas já foram atingidas pela forma crônica do quadro

egundo a Organização da Saú-
de, a dor nas costas atinge cerca 
de 80% da população no país. 
Dados da Fundação Oswaldo 

Cruz apontam que 36% dos brasileiros pos-
suem a forma crônica do quadro. Estima-se 
que o impacto global causado por esse tipo 
de dor tenha aumentado 50% desde 1990 
até os dias atuais.

Segundo o ortopedista e especialista 
em coluna do Hospital Felício Rocho, 
Christiano Simões, tirando a parte gené-
tica, os principais motivos para a dor são 
má postura e sedentarismo. “Quando 
os sintomas começam a ser frequentes, 
mudam sua rotina ou te obrigam a usar 
medicação para alívio, é hora de procurar 
ajuda especializada”.

A fisioterapeuta Cássia Moreira acres-
centa que é preciso observar se a dor está 
irradiando para os membros inferiores, 
pois isso demonstra compressão de nervo 
e é um sinal vermelho. “Além disso, a sen-
sação de queimação pode apontar que a 
região está fraca e não consegue mais se 
estabilizar”.

Simões explica que a forma mais 
simples para não apresentar dor é ter 
uma musculatura abdominal e paraver-
tebral satisfatória. “Fazer alongamento e 
atividade física adequada e controlada. 
Além disso, deve-se evitar colocar a colu-

na em risco, ou seja, ficar muito tempo 
na mesma posição, fazer movimentos 
de rotação, posturas inadequadas no 
trabalho e em casa”.

A atividade física pode ajudar a evitar e 
solucionar o problema, mas, requer aten-
ção. “Exercício físico é o melhor caminho 
para que não haja dor, no entanto, se o 
paciente já estiver com os sinais ou com 
o quadro crônico, é importante que ele 
tenha uma avaliação adequada de um 
especialista”, informa.

Cássia ressalta que é preciso evitar 
longos períodos sentado ou de pé. “A 
gente necessita se movimentar para não 
sentir essas dores, sendo assim, deve-se 
evitar posturas estáticas. O corpo também 
precisa dessa movimentação para se tratar, 
por isso não é indicado repouso, mas sim 
atividades, como natação e pilates”.

De acordo com a especialista, é preciso 
sair do sedentarismo e melhorar a postura. 
“Não existe uma forma ideal, até porque 
algumas pessoas vão gerar mais sobrecar-
ga nas articulações e, consequentemente, 
mais dores”.

Ela dá dicas de como ter uma postura 
correta, principalmente, no trabalho. 
“É fundamental apoiar os dois pés no 
chão, quadris e joelhos a 90 graus. No 
carro, o motorista deve evitar posicionar 
o banco de uma forma que a perna fique 
esticada. E quando estiver em pé, o peso 
deve ser distribuído igualmente nas duas 
pernas”.

mudando hábitos

A auxiliar de escritório Rita de Cássia 
Rocha ignorou as dores que sentia na 
coluna. “Achei que era normal, visto que 
ficava muito tempo sentada. Quando co-
meçava a incomodar, levantava, esticava 
um pouco e dava um alívio. Fiquei assim 
por um tempo até que os alongamentos 

não aliviavam mais e ficar sentada esta-
va impossível. A dor só passava a base 
de remédio”.

Ela conta que, um dia, se abaixou para 
pegar um papel e sentiu uma dor muito 
forte. “Não conseguia me esticar ou ficar 
curvada. Fui ao ortopedista e constatou-se 
uma lombalgia, que ele me explicou ser o 
termo técnico para dor nas costas”.

Depois do tratamento com medica-
ções, o médico indicou que Rita de Cássia 
fizesse pilates. “Por mais que tente, fico 
muito tempo parada no trabalho. E, às 
vezes, esqueço de levantar e andar um 
pouco. Comecei o pilates, há 4 meses, e 
estou amando. Sinto que a minha postura 
melhorou bastante e desde então não tive 
mais dor”.
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Aplicativo saúde + uberlândia
ganha novas funções

Com o aplicativo Saúde + uberlândia, o 
cidadão tem acesso a diversas informações 
importantes na palma da mão, como notí-
cias, tudo sobre seus agendamentos de con-
sultas e exames, bem como a possibilidade 
de acompanhar em tempo real como está 
o fluxo de atendimento das oito unidades 
de Atendimento Integrado (uAI) da cidade.

Em novembro de 2019, o aplicativo 
ganhou novas funções, como os últimos 
procedimentos realizados nas unidades de 
saúde, histórico de vacinas, endereços das 
uBSFs e muito mais. Outra novidade é a 
aba Medicamentos, onde é exibida a lista 
dos fármacos disponíveis na rede pública do 
município. Basta o cidadão digitar o nome 
do documento e descobrir a quantidade e 
em qual unidade ele está disponível.

           
informação importante: é preciso que 

o seu cPF esteja cadastrado na unidade 
de saúde de sua referência. Feito isso, veja 
como usar o seu app.

Primeiro uso

Acesse a Play Store (Android) e baixe 
o app “Saúde + uberlândia”

Abra o app e clique em “Saúde + 
uberlândia”

Complete o cadastro com seus dados 
e crie uma senha

Leia os “Termos de uso” e marque a 
caixa “Ao se cadastrar você concorda com 
os termos de uso”

Clique em “Cadastrar usuário”.
Agora é só entrar com o seu CPF e 

sua senha!

como funciona

Depois de logar, o usuário tem aces-
so a essa tela com dez ícones: “Minha 
Saúde” (Novo), “Agendamentos”, “Notí-
cias”, “Avisos”, “uAI”, “Vacinas” (Novo), uni-
dades Básicas (Novo), “Serviços” (Novo), 
“Ouvidoria” (Novo), “Medicamentos” 
(Novo) e “Perguntas Frequentes” (Novo). 
Vamos ver como funciona cada uma delas:

 minHA sAúde (noVo)
Este primeiro ícone localizado na 

telinha do app é uma das novidades e dá 
acesso aos últimos procedimentos realiza-
dos pelo usuário nas unidades de saúde, 
bem como quaisquer condições às alergias 
do paciente, aos medicamentos ativos, a 
lembretes e outros antecedentes médicos.

 AgendAmento
Ao clicar em “Agendamento”, o 

usuário tem acesso às informações sobre 
todas as suas consultas que foram agen-
dadas presencialmente nas unidades 
básicas de saúde e de especialidades 
do município. Também será possível 
saber sobre agendamentos da Central 
de Regulação do Município, no caso de 
especialidades.

 notíciAs
No ícone de notícias, é possível acessar 

diversos conteúdos e informações interes-
santes. Ao clicar na notícia, o usuário tem 
detalhes da matéria na íntegra.

Nesse ícone, o usuário também 
recebe as informações das campanhas 
realizadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde.

 AVisos
No ícone “Avisos” são emitidos alertas 

sobre a data da consulta agendada: um dia 
antes para consultas da atenção básica e 
quatro dias antes para consultas de especia-
lidades. Ao clicar no aviso, o app abre uma 
mensagem de confirmação:

Clicando em “Sim” a consulta será 
confirmada, indicando que o paciente irá 
comparecer à consulta.

Clicando em “Não”, aparecerá uma 
nova mensagem para confirmar o cance-
lamento da consulta.

Também é possível opinar sobre o 
atendimento de saúde por meio de uma 
pesquisa de satisfação do atendimento 
recebido para preenchimento.

um dia antes, o aplicativo também 
emite lembretes sobre exames agendados 
que precisam ser realizados.

 uAis
Nesta seção, o cidadão que precisar de 

cuidados de urgência poderá ver em tempo 
real como está o fluxo de atendimento de 
determinada unidade de Atendimento 
Integrado (uAI).

É possível acompanhar as seguintes 
informações em tempo real: pacientes 
aguardando acolhimento, bem como sua 
classificação de risco e pacientes aguar-
dando consulta.

Ao clicar em “Abrir mapas”, ao lado 
de cada uAI, abre-se a rota de onde 
o paciente se encontra até a unidade 
solicitada.

 VAcinAs (noVo)
Ao clicar neste ícone, o usuário conse-

gue acessar o seu histórico de vacina, tendo 
maior controle sobre a sua imunização.

 unidAdes básicAs (noVo)
Ao clicar nessa nova função do apli-

cativo fica sinalizada qual é a unidade 
básica de referência que atende a região 
do usuário. Também há uma lista completa 
com todas as unidades básicas de saúde e 
ambulatórios do município.

Assim como no ícone uAI, ao clicar em 
“Abrir mapas”, ao lado de cada unidade 
Básica, abre-se a rota de onde o paciente se 
encontra até a unidade solicitada.

 serViços (noVo)
Ao clicar em “Serviços”, o usuário tem 

acesso à escala médica do pronto atendimento, 
informações sobre quando acionar o Sistema 
Integrado de Atendimento a Trauma e Emer-
gência (Siate) e ao número da Polícia Militar.

 ouVidoriA (noVo)
Esta aba abre um formulário para 

o usuário, onde ele consegue enviar 
dúvidas, sugestões e opinar sobre o seu 
atendimento.

 medicAmentos (noVo)
Neste ícone é exibida a lista de medi-

camentos disponíveis na rede pública do 
município. Basta o cidadão digitar o nome 
do documento e descobrir a quantidade em 
qual unidade ele está disponível.

 PerguntAs Frequentes (noVo)
Em “Perguntas Frequentes” estão 

dúvidas comuns e importantes do usuário 
de saúde, seguidas dos esclarecimentos.

Pronto! Agora é só o munícipe ir até 
a unidade de saúde mais próxima da sua 
casa, agendar a consulta e acompanhar as 
notícias no aplicativo!
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casa Fiat inaugura presépio
com materiais reciclados

Para trazer uma mensagem 
de simplicidade, reaprovei-
tamento e mostrar que o 

espírito do Natal não está baseado 
apenas no consumismo, a Casa 
Fiat de Cultura inaugurou, na se-
mana passada, um presépio feito 
apenas com material reciclado.  
Neste ano, no qual se comemora 
5 anos da iniciativa, serão 6 ce-
nografias natalinas sustentáveis 
feitas com plástico, papel, pape-
lão, tetrapak, madeira e bambu. 

Leo Piló, curador e coorde-
nador do projeto, diz que os 
materiais que foram usados 
para a confecção do presépio 
possuem um significado. “O 
bambu representa esperança, o 
tetrapak simboliza a fé, o papel 
rememora a paz, o papelão é a 
família, o plástico significa cari-
dade e a madeira é a humildade. 

Tudo isso foi pensado para que as 
pessoas lembrem do verdadeiro 
significado do período natalino, 
amor a vida, espiritualidade e 
comunhão”. 

Piló conta que trabalhou a sua 
vida toda com material reciclável e 
que isso também é um ato de amor 
ao próximo. “Estamos vivendo em 
uma sociedade que é impossível 
consumir algo sem gerar resíduos. 
Antigamente, tomávamos um 
refrigerante e devolvíamos o vidro. 
Hoje, ele vira lixo”.   

Além da sustentabilidade, ou-
tro aspecto marcante neste pre-
sépio é a coletividade. O público 
contribuiu na produção de peças 
e estruturas ao participarem das 
oficinas criativas. Realizadas entre 
os meses de outubro e novembro, 
as atividades foram coordenadas 
por Piló, que supervisionou o 
trabalho dos voluntários na con-
fecção das mais de 5 mil peças 
que compõem as seis cenografias 

natalinas. Cerca de 250 pessoas 
participaram dos 50 encontros da 
fase de criação.

As dimensões e os aspectos 
definidos pelo curador espelham 
as múltiplas funções dos materiais 
escolhidos, promovem a reflexão 
sobre o descarte e a coleta seletiva 
de materiais, ao mesmo tempo que 
buscam oferecer um novo olhar a 
objetos comuns e, muitas vezes, ba-
nalizados. As instalações natalinas 
reverenciam: o bambu, o tetrapak, 
o papel, o papelão, o plástico e 
a madeira. A ambientação das 
instalações conta com composi-

ções do álbum “3 Brasis”, fruto do 
encontro musical entre Chico Lobo 
(viola caipira), Márcio Malard (vio-
loncelo) e Paulo Sérgio (clarinete).

Para finalizar, o curador diz 
que esse presépio, e a forma 
como ele foi desenvolvido, retrata 
bem o que estamos precisan-
do atualmente. “É necessário 
pensarmos mais no planeta e, 
ao construirmos esse projeto, 
trabalhamos com aspectos bem 
característicos do mineiro, como 
a preservação de uma tradição 
milenar com consciência ambien-
tal”, conclui. 

leo Piló é o curador do projeto

Presépio colaborativo da casa Fiat de cultura

dias de visitação:
de 29 de novembro a 05 de janeiro

informações:
(31) 3289-8900

Horário de funcionamento:
terça a sexta, das 10h às 21h

sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h
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setrabH realiza 3ª fase da campanha
“o livro Acolhe, Abriga e ensina”

A diretoria do Sindicato 
das Empresas de Trans-
porte de Passageiros de 
Belo Horizonte (SetraBH) 

reuniu no dia 20 de novembro, 
colaboradores, apoiadores e par-
ceiros para a prestação de contas e 
transparência das informações, da 
terceira fase da Campanha “O Livro 
Acolhe, Abriga e Ensina”. 

A campanha anual, teve início 
no final de 2016, fechando sua 
primeira fase em novembro de 
2017. A segunda fase foi finalizada 
em novembro de 2018 e a terceira, 
em novembro de 2019. Durante 
esse período foram arrecadados 
cerca de 500 mil livros entre obras 
literárias, didáticas e religiosas, 
que foram entregues à 650 enti-
dades e instituições cadastradas, 
beneficiando assim mais de 250 
mil pessoas. 

A solenidade foi no auditório 
da sede do SetraBH, no bairro 
Floresta. O presidente do SetraBH, 
Joel Paschoalin, abriu o evento 
ressaltando o sucesso da campa-
nha e agradeceu o engajamento e 
dedicação de todos os envolvidos 
no processo. Destacou que a cam-
panha é um projeto desenvolvido 
para ser compartilhado com toda 
a sociedade. “Esperamos que 
campanha em breve alcance toda 
a Minas gerais, disseminando o 
hábito da leitura, principalmente 
nas regiões onde a população tem 
pouco ou nenhum acesso”, expli-
cou Paschoalin. 

Em seguida a diretora de Comu-
nicação e Marketing do SetraBH, 
Míriam Cançado, fez uma breve 
apresentação dos resultados da 
terceira etapa e de como acessar de 
forma transparente os números da 
campanha no site. “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina” é uma campanha 
que se move pela ação colaborativa 

e compartilhada do ato de doar. 
Todos os números alcançados são 
resultado da generosidade da po-
pulação, das entidades, empresas e 
instituições que anonimamente ou 
presentes, deixaram se tocar pela 
nossa causa”, destacou, Míriam. 

Os representantes das 11 biblio-
tecas contempladas, receberam 
uma placa em homenagem aos 
projetos realizados com os livros 
recebidos pelas doações. 

A Campanha teve como parcei-
ros e apoiadores a Associação das 
Bibliotecas Comunitárias (SABIC), 
a Livraria Leitura, o Rotary Club, 
a Secretaria de Estado de Cultu-
ras e Turismo/Sistema Estadual 
de Biblioteca pública do Estado 
de Minas gerais, a Prefeitura de 
Belo Horizonte, a Câmara Mineira 
de Livros, a Escola Sesi Hamleto 
Magnavacca, o Colégio Santo 
Agostinho, Faculdade FuMEC, 
Faculdade Pitágoras, Colégio Mag-
num Cidade Nova, Colégio Marista 
Dom Silvério, Sindicato de Escolas 
Particulares de Mg, Fundação Dom 
Cabral, SEST SENAT, Biovisão, grupo 
Tenco – Anchieta garden, Drogaria 
das Américas e Asmare.

O SetraBH disponibiliza um 
site para que os doadores da 
campanha e a população possam 
acompanhar os resultados: www.
olivroacolhe.com.br

míriam cançado, Viviane
Ferreira e Joel Paschoalin
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Feira Nacional de Artesanato
comemora 30 anos no Expominas

serviço
data: 3 a 8 de dezembro 
de 2019
Horário: de 3 a 6/12, das 
4h às 21h, 7 e 8/12, das 
10h às 21h.
local: Expominas – Ave-
nida Amazonas – 6.200 
– gameleira - BH
ingressos: Ingressos vendi-
dos no Sympla e na porta-
ria do evento
Valor: R$ 15,00. (Dá direito a 
um vale compra de R$ 5,00).
Informações: www.feirana-
cionaldeartesanato.com.br

Criada para valorizar os res-
ponsáveis por retratar minucio-
samente, por meio das mãos, 
nosso Brasil, a Feira Nacional de 
Artesanato (FNA) completa 30 
anos de existência. Entre os dias 
3 e 8 de dezembro, artesãos na-
cionais e internacionais se juntam 
no Expominas, em Belo Horizonte, 
para mostrarem as tendências e 
novidades do setor, a cerca de 170 
mil pessoas. 

Durante os 6 dias de evento, 
acontecem diversas atividades pa-
ralelas, como oficinas, workshops 
e cursos. Além disso, os visitantes 
podem aproveitar, gratuitamente, 
shows e apresentações culturais. 
Marcam presença no evento gru-
pos como, galpão e Tambolelê, 
além de figuras como o multiar-
tista Marku Ribas, entre outros 
artistas.

Cerca de 140 mil visitantes da 
Feira têm acesso ao evento sem 
custo algum. gratuidades garanti-

das por lei permitem que menores 
de 12 anos e maiores de 60 anos 
tenham acesso ao evento sem a 
cobrança de bilhetes. O restante 
paga R$ 15 no ingresso e recebe 
do valor desembolsado, R$ 5 para 
ser usado como vouchers para 
compras nos stands.

A iniciativa, além de auxiliar os 
expositores, aumenta o interesse 
do público pelos produtos à mos-
tra. Ao final da Feira, os artesãos 
podem trocar os vouchers por 
dinheiro ou utilizá-los como crédito 
para pagar um stand na edição 
seguinte da mostra. 

Cinquenta stands são cedidos 
a artesãos brasileiros que nunca 
tiveram a oportunidade de expor 
seus trabalhos na Feira. A lista de 
profissionais selecionados para 
participar da iniciativa, denomi-
nada Meu Primeiro Evento, foi 
divulgada em junho. Os candidatos 
se inscreveram, entre janeiro e 
maio, pelo site.

A Feira Nacional de Artesanato 
ocorre no Expominas, maior espa-
ço de eventos de Belo Horizonte e 
localizado à Avenida Amazonas. 
Trata-se da programação com a 
maior taxa de ocupação do centro 
de convenções. 
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http://www.olivroacolhe.com.br/
http://www.olivroacolhe.com.br/
http://www.feiranacionaldeartesanato.com.br
http://www.feiranacionaldeartesanato.com.br
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AN I V ERSAR I ANT E S

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 todos, os nossos Parabéns!

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711

O governador Romeu Zema (foto); a secretária de Estado da Agricul-
tura Ana Valentim; o presidente da Comissão do Direito do Agronegócio 
da OAB de Minas, Manoel Mário de Souza Barros; o superintendente da 
Cocatrel, Manoel Piedade; o presidente da Cocatrel, Marco Valério; e o 
deputado federal Vidinho na abertura oficial da Semana Internacional 
do Café na Expominas que, reuniu mais de 70 países no maior evento de 
cafeicultura mundial.

café
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lulA Preso ou solto – O PT está avaliando que preso Lula era melhor 
para o partido, pois solto ele não está produzindo o efeito que o partido 
queria. A campanha “Lula Livre” era um apelo para mobilizar a militância, 
afinal, a figura que se tinha era do ex-presidente preso injustamente por ter 
aceitado benesses de empreiteiras na construção de um prédio no guarujá. 
Tudo isso veio misturado a uma decisão do ministro Edson Fachin, que não 
atendeu a defesa do ex-presidente para suspender o julgamento do caso do 
sítio de Atibaia.

o grAnde mestre e FilAntroPo - João Pedro Martins é uma das mais 
apreciáveis figuras de Minas, nascido e criado na hospitaleira Sabará. É lá 
que ele mantém o Centro de Ensino Integrado de Trânsito. Mestre, psicólogo, 
pedagogo, administrador, assistente social e filantropo, ele acaba de lançar 
mais um livro: O VI Encontros de Educação de Trânsito, com a importância 
e desafios da psicologia do trânsito. João tem sido uma voz, quase solitária, 
na tentativa de conscientizar o povo brasileiro de que a educação no trânsito 
começa na escola.

decorAção de nAtAl – A Cemig suspendeu, na última hora, a decoração 
de Natal da Praça da Liberdade, alegando falta de dinheiro e dificuldades 
financeiras da empresa de energia de Minas. As máquinas já estavam na praça 
quando tudo mudou. Era a única decoração que o povo tinha certeza de ver 
na cidade de Belo Horizonte e que, agora, é coisa do passado.

Apesar dos rombos nos governos petistas, a Petros, fundo de 
pensão dos funcionários da Petrobras, acaba de alcançar R$ 100 
bilhões em patrimônio e decidiu investir 10% desse total em ati-
vos no exterior. Não pode ser na Venezuela como foi no passado. 

o sesc e senac estão em campanha para angariar assina-
turas, visando um milhão de pessoas na petição ao governo 
que vai pedir a manutenção de todos os recursos que as duas 
entidades recebem pelos serviços que prestam ao povo de 
Minas. O mesmo está acontecendo em outros estados. 

Pelo menos 20 policiais que operavam as escutas na 
Procuradoria-geral da República (PgR) já foram despedidos 
pelo novo procurador Augusto Aras. É o desmonte da Lava 
Jato na PgR.

o senador Jorge Kajuru (Cidadania) disse que ouviu de 
fontes que, se depender do governo, a CPI dos Esportes, vai 
funcionar. O Palácio do Planalto está interessado em ver o 
esporte brasileiro passado a limpo. 

A caixa econômica Federal vem facilitando financiamen-
tos, enquanto as construtoras já buscaram R$ 4 bilhões para 
novos prédios. O Brasil vai virar um canteiro de obras.  Só as 
obras públicas que ainda não andaram.

domingo, dia 1º de dezembro

Vinicius de Campos Piló Diniz
Patrícia Lopes Aleixo
Renato Martins da Silva 

segunda-feira, 02

Dia Nacional do Samba
Cavaquinista Alzier Vinicius 
Antônio Sérgio - Império dos Cocos (Mercado Central)

terça-feira, 03

Jornalista Tancredo Naves
Rosendo Magela Reis 

quarta-feira, 04

Jornalista Sidney Lopes
Cascão Junior 
Mario Henrique Caixa - Rádio Itatiaia

quinta-feira, 05

Ex-deputado Manoel Conegundes
Ex-deputado Aluízio Vasconcelos 
Artur de Oliveira Procópio 

sexta-feira, 06

Jornalista Jonathan Ferreira – Rádio Itatiaia 
Célio Walter Abreu 

sábado, dia 07 

Altamir Ferreira - ex-prefeito de Contagem
Jornalista Ângelo Osvaldo - ex-secretário de Cultura de Minas 
Munir Khadour

sesc Palladium recebe vencedor do
“Prêmio sesc de literatura 2019”

João Gabriel Paulsen vem a BH para lançar “O doce e o amargo”, no dia 3 de dezembro

Estudante de Filosofia, 19 anos. 
Este é João gabriel Paulsen (foto), 
vencedor do “Prêmio Sesc de 
Literatura 2019”. Mineiro de Juiz 
de Fora, ele foi o vencedor da 
premiação na categoria “Conto”, 
com “O doce e o amargo”, cole-
tânea composta por nove contos. 
A cerimônia de lançamento do 
livro em Belo Horizonte, acontece 
no dia 3 de dezembro, no Teatro 
de Bolso do Sesc Palladium (Av. 
Augusto de Lima, 420, Centro), às 
19h30. A entrada é gratuita, com 
retirada de ingressos 30 minutos 
antes do evento. O espaço é sujeito 
a lotação.

A programação ainda terá um 
bate-papo entre João gabriel e o 
também vencedor do prêmio, na 
categoria “Romance”, Felipe Hollo-
way, autor de “O legado de nossa 
miséria”. O debate será mediado 
por Carlos Herculano.

Lançado pelo Sesc em 2003, o 
“Prêmio Sesc de Literatura” identi-
fica escritores inéditos, cujas obras 
possuam qualidade literária para 
edição e circulação nacional. Além 
de inclui-los em programações literá-
rias do Sesc, o prêmio também abre 
uma porta do mercado editorial aos 
estreantes: os livros vencedores são 
publicados e distribuídos pela editora 
Record, com tiragem inicial de 2 mil 
exemplares. Reconhecido como uma 
das mais importantes premiações do 
gênero no país, o concurso cumpre 
um importante papel na área cultu-
ral, proporcionando uma renovação 
no panorama literário brasileiro.

A edição deste ano recebeu 
1.969 inscrições, número recorde 
de participação, sendo 926 cole-
tâneas de contos e 1043 romances.

João gabriel Paulsen

Estudante de filosofia na uni-
versidade Federal de Juiz de Fora 
(uFJF), João gabriel tem 19 anos e 
escreve desde os 15, tendo iniciado 
pela poesia e depois avançado na 
prosa. Ele confessa que ser ven-

cedor de uma das categorias do 
Prêmio Sesc de Literatura é uma 
sensação indescritível. “Receber 
uma confirmação dessas – de que 
você produz literatura de qualida-
de – é fenomenal”, comemora. 
“Sempre tive muita afinidade com 
as palavras e leio bastante, o que 
me levou ao amor pela literatura. 
A vitória abre uma série de possi-
bilidades no campo da produção 
literária, é uma indicação do que 
posso vislumbrar a partir de agora 
para o meu futuro”, declara.

“O doce e o amargo” é uma 
coletânea composta por nove 
contos que tratam das tensões 
geracionais e os conflitos ocasio-
nados pelos ritos de passagem. 
Entre crianças que vão ao en-
terro da mãe, a busca do amor 
fugidio como saída para o vazio 
existencial e um rapaz preso 
numa cela com um demônio, 
o livro oscila entre o onírico e o 
real como plataformas de uma 
prosa densa e ao mesmo tempo 
fluente.
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Não há como negar que 
o belo-horizontino não 
perde a opor tunidade 
de ir a um barzinho e os 

estabelecimentos daqui também 
fazem jus à boa fama da nossa 
comida. E para aproveitar esse 
casamento, que já deu certo, um 
dos festivais gastronômicos mais 
conhecidos da cidade, o Botecar, 
realiza a 4ª edição da sua etapa de 
“Seletiva”, entre 20 de novembro 
e 15 de dezembro. Durante esse 
período, 10 novos bares disputam 
5 vagas para o evento do ano que 
vem. A escolha dos melhores será 
feita pelo público e jurados. 

O organizador do Botecar, An-
tônio Lúcio Martins, diz que essa 

edição de verão surgiu após as 
pessoas indicarem outros bares para 
participarem do evento. “Elas man-
davam sugestões para mim, para o 
site ou para outros influenciadores, 
de locais que tinham potencial para 
concorrerem no festival. A partir 
disso, fazíamos visitas técnicas e 
escolhíamos quem estava apto ou 
não. Agora resolvemos abrir esse 
processo para o público também 
poder participar”.

Martins esclarece que os bares 
terão uma urna para as pessoas 
avaliarem o atendimento e a quali-
dade da comida. “Os requisitos para 
serem analisados são tira-gostos de 
raiz, família envolvida e a gastrono-
mia mineira. Os 10 novos botecos 
vão participar com um prato do 
próprio cardápio e também serão 
avaliados pela criatividade”.

A avaliação técnica será feita por 
especialistas em cozinha mineira. “Os 
jurados chegarão como qualquer clien-
te e, após todo o atendimento, eles se 
identificarão e entregarão seus votos 
para a organização”.    

Além de escolher os novos inte-
grantes, o festival também terá a par-
ticipação dos 30 bares que tiveram 
melhor classificação este ano. “Essa 
também será a oportunidade para o 
público relembrar os tira-gostos que fize-
ram mais sucesso no Botecar deste ano”. 

Outra novidade nesta edição será 
uma ação de incentivo à produção 
local de cerveja. O festival vai divulgar 
e promover a experimentação de cinco 
marcas artesanais nos 40 bares parti-
cipantes: Albanos, Capa Preta, Loba, 
Prussia e Wäls. “O objetivo é que os bares 
possam testar esse novo mercado que é 
um dos que mais cresce no país”, finaliza.

A Empresa Municipal de Pavimentação e urbanização 
(Empav) deu início ao asfaltamento da Rua Benjamin 
guimarães, no bairro Democrata. A obra, orçada em R$ 

418.290,43, está sendo realizada com recursos do programa de 
Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da 
Caixa Econômica Federal. Esta é a primeira rua contemplada 
com recursos do empréstimo, que destinará R$ 50 milhões para 
obras de asfaltamento.

A Empav está programando as ruas a serem atendidas, des-
tacadamente corredores de ônibus e vias que interligam bairros. 
“Fizemos levantamento das ruas que necessitam de recapea-
mento e agora estamos definindo as prioridades”, ressaltou o 
diretor-presidente da empresa, Fúlvio Albertoni.

Para asfaltar toda a cidade seriam necessários mais de R$ 
600 milhões, inviável em um quadro de crise financeira. Por isso, 
a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) definiu como prioridade vias que 
beneficiam mais pessoas. “Quando a gente faz o asfaltamento de 
uma Avenida Juiz de Fora, por exemplo, estamos beneficiando 
diversos bairros, já que quem mora no Parque guarani, granjas 
Bethânia, Vivendas da Serra, grama e em tantos outros bairros 
da região nordeste passa pela via. Queríamos atender todos os 
locais, mas, infelizmente, é inviável no momento”, complemen-
tou Albertoni.

botecar A seletiva escolhe novos
bares para a edição de 2020

Público poderá escolher cinco estabelecimentos para participar do festival no próximo ano

conheça os bares e pratos que vão participar do botecar A seletiva:

1 - bAr Aqui tudo É bom | Carne de sol assada na brasa

Av. Saramenha, 1.315, guarani

De segunda a domingo, das 11h à 0h

Preço: R$ 39,90

2 - bAr dA cíntiA | Língua recheada

Rua Pastor Rui Franco, 257, São João Batista

De quarta a sexta, das 16h à 0h; sábado e domingo, das 11h às 22h

Preço: R$ 23,00

3 - bAr do PArdAl | Papo rabano

Rua dos Advogados, 321, Alípio de Melo

De segunda a sexta, das 16h às 23h; sábado, das 12h às 19h

Preço: R$ 38,00

4 - bAr recAnto do renAto | Isca de tilápia

Avenida Itaituba, 725, São geraldo

De segunda a sexta, das 17h30 à 0h; sábado, das 13h à 0h; domingo, das 12h às 19h

Preço: R$ 35,90

5 - bitAcA cAPetingA | Oratório

Rua Francisco Deslandes, 104, Anchieta

De segunda a sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 19h

Preço: R$ 30,00

6 - gArAgge VintAge | Língua do garaggem

Av. Dr Cristiano guimarães, 1.258, Planalto

De terça a quinta, das 17h às 0h; sexta, das 17h às 1h; sábado, das 11h às 2h; domingo, das 11h às 23h 

Preço: R$ 35,50

7 - museu clube dA esquinA | Bolinhos la Brant

Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza

De terça a sábado, das 18h às 2h; domingo, das 15h às 22h

Preço: R$ 29,00

8 - Petisco & ProsA | Carne de panela ao molho negro

Rua Itajubá, 1.200, Sagrada Família

De terça a sexta, das 17h às 1h; sábado, das 14h30 à 1h; domingo, das 12h às 22h. 

Preço: R$ 20,00

9 - rolA PAPo butiquim | Costela à minas tchê

Rua Montes Claros, 1.112 (loja 3), Anchieta

De terça a sexta, das 17h30 à 0h; sábado e feriado, das 11h30 às 23h; domingo, das 12h às 21h

Preço: R$ 39,90

10 - tÔ A tÔA butequeriA | Costela ao vinho

Rua Dr. Pedro Pinto, 77, lj 4/5, Alto Caiçara 

De terça a sexta, das 17h à 1h; sábado, das 15h à 1h; domingo, das 12h às 20h

Preço: R$ 29,90

bolinhos la brant é um dos
pratos que estão na disputa

loraynne Araujo
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Tecnologia transforma
uberlândia em cidade digital

Município figura como a primeira do Brasil no Ranking Nacional de Cidades Inteligentes

Com mais de 80 milhões de visualizações 
acumuladas desde 2017, o Portal da Prefeitu-
ra de uberlândia é uma amostra do potencial 
da cidade na oferta de serviços digitais. Nos 
últimos 3 anos, desde o prefeito Odelmo 
Leão (PP) assumiu a gestão do Executivo 
municipal, o número de recursos digitais 
para que a população tenha facilidade e 
celeridade no atendimento cresceu e chega a 
mais de 50 opções. O município ainda conta 
com aplicativos para smartphones e projetos 
em andamento para ampliação do uso de 
tecnologia na rotina administrativa.

“Nesses 131 anos de uberlândia, o que 
vemos é uma cidade que sempre busca 
inovar, crescer, evoluir e foi assim que nos 
fortalecemos como uma potência econômica 
de Minas gerais. Não é preciso ser jovem para 
ser moderno e esse é um lema que trazemos 
para a nossa gestão frente à prefeitura: va-
lorizamos nossa história, honramos nosso 
passado, trabalhamos muito no presente 
sem nunca perder de vista que o que fazemos 
aqui tem impacto no futuro. Portanto, pensar 
tecnologicamente os processos tem provado 
ser o caminho”, avaliou o prefeito.

A segunda maior cidade de Minas gerais 
e polo econômico do estado conquistou neste 
ano o primeiro lugar no Ranking Nacional de 
Serviços das Cidades Inteligentes. O resultado 
foi obtido frente a uma análise da consultoria 
Teleco sobre a aplicação de tecnologia em 
políticas públicas desenvolvidas nas 100 
maiores cidades brasileiras. uberlândia 
também tem a segunda posição no Ranking 
Cidades Amigas da Internet, que trata do 
estímulo à oferta de serviços de telecomuni-
cações no Brasil.

Ao acessar o site oficial do município 
(www.uberlandia.mg.gov.br), aprimorado 
este ano para ser mais interativo e oferecer 
novas funcionalidades, o usuário encontra 
praticidade para requisitar demandas e 
acompanhar as atividades do poder públi-
co. Há diversas opções para se encontrar 
informações de interesse, agendar atendi-
mentos e ter acesso a dados importantes, 
como escala médica nas unidades de saúde, 
trajeto das linhas do transporte público, 
emissão de guias, registro de reclamações 
e sugestões, acompanhamento das contas 
públicas, entre outros.

serviços e aplicativos disponibilizados 
pela prefeitura:

- Saúde + uberlândia: app que o usuário 
pode acessar para acompanhar o fluxo de 
atendimentos nas unidades de saúde, his-
tórico pessoal de procedimentos e vacinas e 
notícias do setor

- Salve Maria: app que ajuda o usuário a 
denunciar casos de violência à mulher para 
a Polícia Militar

- uDI Sem Dengue: app colaborativo pelo 
qual o usuário envia fotos e mensagens aler-
tando as equipes da prefeitura sobre possíveis 
criadouros do mosquito Aedes aegypti

- Principais serviços disponíveis no site 
da prefeitura: emissão de guias, consulta de 
processos junto à Secretaria de Planejamento 
urbano, “Agendamento On-line”, “Alvará num 
Clique”, “Hidrossanitário num Clique”, “Restrição 
urbanística On-line”, “Empresa Fácil”, Fale com 
o governo On-line, WhatsApp do Dmae, Procon 
On-line, “Minutinho” (novo sistema de fatura-
mento imediato das contas de água), Portal de 
Negociação de Dívidas, RH On-line, Mapas de in-
fraestrutura turística, Web Contratos, Web Com-
pras, Sistema Terceiro Setor, Mapas cartográficos, 
Caderno Informativo, Mapa de loteamentos irre-
gulares, Manual de Orientação de Análise e Apro-
vação de Loteamento, Manual da Planta Popular.

empav inicia asfaltamento com
recursos do Finisa em Juiz de Fora

PM
JF

http://www.uberlandia.mg.gov.br/
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4ª edição do minAs FAsHion Kids

setor Hoteleiro comemorA crescimento em 2019

um dos eventos mais importantes 
de moda infantil e teen, o Minas Fashion 
Kids (MFK4), apresentou as principais 
tendências de moda do Inverno 2020 das 
25 marcas que desfilaram na passarela e, 
que são referência no setor. Mais de 400 
crianças desfilaram e o evento recebeu 
mais de 1.300 pessoas, que movimenta-
ram a cadeia que envolve o setor. O mer-
cado de vestuário infantil está aquecido 
e acumula um crescimento médio de 6% 
ao ano, segundo a Associação Brasileira 
de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit). 
Os segmentos de moda infantil e teen 
têm muito potencial para crescer, mas 
também é um mercado difícil de traba-

lhar, pois apresenta desafios, entre eles, 
a necessidade de profissionalização e o 
fomento de iniciativas para o incremento 
de negócios no mercado nacional e 
internacional. É o que garante Patrícia 
guerreiro, diretora da MFK Agência Kids 
e idealizadora do MFK. Participaram dos 
desfiles as marcas: Mio Bebê, gambo, 
Luluzinha, Bué, Ararajuba, Amoreco, 
gabriela Aquarela, Pesh, Kukixo, Ninali, 
dRuBz, Fruto, Cris gentil, Bana Banana, 
Brumar, Camu Camu, Ópera Kids, um 
mais um, Two in, Precoce, Pinkx, Baby 
Drooling, Charpey, Lovers e Malwee Kids. 
A abertura teve show da cantora mirim 
do The Voice, Laura Schadeck.

O presidente da Federação de Hotéis, 
Motéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Minas gerais (FHOREMg), Paulo Cesar 
Pedrosa (este colunista), concedeu entre-
vista coletiva para anunciar os resultados 
positivos dos setores da hotelaria e gastro-
nomia da capital mineira. A hotelaria vem 
recuperando-se do período entre 2016 e 
2017, que foram anos terríveis para o setor 
hoteleiro em Belo Horizonte e região me-

tropolitana. A receita de hospedagem em 
relação a 2017 e 2018 registrou aumento 
de 12% a 15%. Já a taxa de ocupação 
teve um crescimento entre 7% a 10% de 
aumento em relação a esses 2 anos. Os 
hotéis da cidade de Belo Horizonte e a 
região metropolitana continuam com a 
menor diária média do Brasil. Este ano, 
nenhum estabelecimento encerrou as ati-
vidades, o que está levando o crescimento 

e a recuperação do setor, principalmente 
na contratação de mão de obra. O turismo 
de negócios também tem alavancado o 
crescimento do setor em 2019. Para o 
Carnaval de 2020, as perspectivas são 
bastante otimistas. O evento em Belo 
Horizonte está entre os três melhores 
do Brasil e já existem reservas de 20% 
a 30% nos hotéis da cidade. A hotelaria 
e a gastronomia só têm a comemorar.

endividamento do consumidor. O percentu-
al de famílias endividadas no país diminuiu pela 
primeira vez neste ano. Ficou em 64,7% no mês 
de outubro. Essa foi a primeira queda do indicador 
neste ano, que acumulava nove altas consecutivas 
na comparação mensal. Os dados foram divulgados 
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).  (Fonte: Agência Brasil)

mesa ao Vivo. Belo Horizonte receberá mais 
uma vez o maior circuito gastronômico do Brasil, 
o “Mesa Ao Vivo”. Com o tema “Minas gerais, o 
destino criativo da gastronomia”, o evento será re-
alizado nos dias 29 e 30 de novembro, na Faculdade 
uNA – Campus Aimorés, e irá reunir mais de 30 
profissionais renomados da gastronomia de Minas 
gerais e outros estados, incluindo do exterior. Serão 
2 dias intensos de palestras, aulas, exposições, de-

gustações e vendas de produtos mineiros. Ingressos 
no site mesaaovivominasgerais.com.br

roubo de celulares bH. Segundo dados da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 
(Sejusp), 77 celulares são roubados e furtados por 
dia em Belo Horizonte. Devido às compras de Natal 
e a grande circulação de pessoas nas ruas, essas 
ocorrências deverão aumentar, já que os criminosos 
ficam mais audaciosos. De janeiro a outubro deste 
ano, na capital, foram roubados e furtados mais de 
25 mil celulares. 

tarifas de bancos. Os maiores bancos do país já 
faturaram R$ 24,2 bilhões neste ano somente com a 
cobrança de tarifas e taxas bancárias até setembro. Os 
números foram calculados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM).

c A n A l   A b e r t o

nova lima destina r$ 22 milhões
para funcionalismo público municipal

Depois de sanar as contas públicas, 
regularizar a situação fiscal do municí-
pio e voltar a investir na qualidade de 
vida da população e no crescimento 
de Nova Lima, é a vez de beneficiar os 
profissionais que participam ativamen-
te desse progresso. Nesse sentido, a 
prefeitura acaba de conceder correção 
salarial de 2,89% a todos os servidores 
municipais, e de 10% ou 20% para 15 
categorias. A medida já foi aprovada 
pela Câmara Municipal e, após sanção 
da lei, entrará em vigor.

Outros dois projetos de lei tam-
bém deverão impactar positivamente 
na capacidade de consumo do fun-
cionalismo e, ainda, movimentar a 
economia local, a partir do aumento 
do vale-refeição e da criação do cartão-
-alimentação. O vale-refeição já ga-
nhou reajuste e o cartão-alimentação 
será implementado assim que o seu 
processo licitatório for concluído, sendo 
o seu valor retroativo a novembro. Já o 
salário corrigido será retroativo ao mês 
de outubro de 2019.

cartão-alimentação

A criação do cartão-alimentação, 
que confere ao profissional a pos-
sibilidade de realizar compras em 

supermercados, hortifrutigranjeiros, 
açougues, dentre outros, beneficia 
não apenas o funcionalismo público 
municipal, mas também movimenta o 
comércio da cidade. Ao todo, são mais 
de R$ 7 milhões por ano injetados na 
economia local. Além disso, o cartão 
não possui incidência de impostos, o 
que garante ao servidor a utilização 
total do recurso.

Para profissionais que recebem até 
R$ 1.800,00, o valor será de R$ 180,00; 
para quem possui salário básico entre 
R$ 1.800,01 a R$ 3.000,00, o bene-
fício corresponderá a R$ 150,00. Já 
os profissionais que ganham salários 
acima de R$ 3.000,00 receberão 
cartão-alimentação de R$ 100,00.

reajuste do Vale-refeição

Quanto ao vale-refeição, o valor 
geral aumentou de R$ 16,25 para R$ 
18,25; e para os trabalhadores que 
fazem escalas de 12 por 36 horas, o 
valor foi alterado de R$ 24,38 para R$ 
27,38. Ambos já estão em vigência. No 
caso de profissionais que trabalham 
menos de oito horas por dia e recebem 
salários de até R$ 1.800,00, o vale pas-
sará de R$ 10,00 para R$ 12,00, após 
sanção da lei que prevê acréscimo.

As medidas buscam melhorar 
a qualidade de vida dos servidores, 
privilegiando quem mais precisa, de 
forma responsável, sem endividar o 
município.

servidores afastados 
pelo inss

Compreendendo as dificuldades 
financeiras e limitações pelas quais 
as pessoas afastadas pelo INSS estão 
expostas, a prefeitura buscou assegu-
rar a esses profissionais o recebimento 
tanto do vale-refeição, quanto do 
recém-criado cartão-alimentação, 

para aqueles servidores que antes do 
afastamento já tinham direito ao bene-
fício – medida que reflete o reconheci-
mento, pela administração municipal, 
do papel fundamental dos servidores 
para a excelência dos serviços públicos 
à população.

Em 3 anos, uma nova realidade
O reajuste apresentado atualmen-

te e as demais conquistas partem de 
uma ação responsável e comprometi-
da tanto com o servidor, quanto com 
todo o conjunto da população nova-
-limense, assegurando o saneamento 
das contas públicas, a continuidade e 
a qualidade de serviços e o progresso 
da cidade.

O cenário encontrado pela ad-
ministração municipal ao assumir a 
gestão de Nova Lima, já no final de 
2016, foi de uma cidade completa-
mente desestruturada, desorganizada 
e com um endividamento em relação 
a inúmeros fornecedores que ultrapas-
sava os R$ 100 milhões. Além disso, 
foi deixada uma dívida trabalhista de 
R$ 140 milhões, sem falar em férias 
dos servidores vencidas e atrasos no 
pagamento de salários.

A situação mais grave estava no 
desajuste em relação à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, que impossibilita ao 
Poder Executivo Municipal ultrapassar 
54% de sua receita com pagamentos 
do funcionalismo, o que pode gerar in-
clusive a necessidade de demissões e a 
descontinuidade de serviços essenciais 
ao cidadão.

Após medidas necessárias como a 
redução de gastos fixos, renegociação 
de dívidas, reforma tributária fiscal e 
administrativa, foram economizados 
R$ 83 milhões, valor revertido em 
uma série de melhorias para a cidade, 
incluindo o maior pacote de obras da 
história de Nova Lima, a reestruturação 
da saúde, educação, dentre outros 
investimentos fundamentais.

Prefeito Vitor Penido tem investido 
na qualidade de vida da população
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R$ 2,5 milhões em projetos
culturais em Minas gerais

As mais diversas formas de ex-
pressão da cultura popular mineira 
ganham mais reconhecimento e 
fomento por parte da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo de Minas 
gerais (Secult). No dia 23, foi lançado 
em Araçuaí, os três editais “Minas de 
Culturas Populares”, com inscrição 
disponível a partir do dia 25/11. Juntos, 
eles representam um investimento, por 
meio do Fundo Estadual de Cultura 
(FEC), de R$ 2,5 milhões em proje-
tos culturais de pessoas físicas e de 
prefeituras municipais ou entidades 
conciliadas. 

 

descentralização 

O diferencial destes editais é o crité-
rio de distribuição dos recursos: cidades 
que tradicionalmente recebem menos 
investimentos públicos na área cultural 
têm mais chances de ser contempladas. 
Isso porque o índice de Desenvolvimen-
to Humano Municipal (IDHM) também 
será levado em conta, ou seja, municí-
pios com baixo IDHM pontuam mais na 
avaliação dos projetos.

O vice-governador Paulo Brant 
(Novo) destacou que os editais são de 
fundamental importância por repre-
sentarem um enfrentamento a um dos 

principais problemas da área cultural 
brasileira. “Vamos descentralizar os 
recursos, que geralmente são desti-
nados a atividades que têm mais visi-
bilidade por estarem em localizações 
de destaque, como capitais e regiões 
metropolitanas. Os editais caminham 
nessa linha, de contemplar municípios 
que, na maioria das vezes, ficam de 
fora dos investimentos públicos”, disse. 

O secretário Marcelo Matte expli-
cou que este modelo de edital, com 
prioridade de premiação para municí-
pios com baixo IDHM, é único no país. 
“Quando assumimos a secretaria, em 
fevereiro de 2019, fizemos uma esta-
tística de distribuição de verba pública 
incentivada e percebemos que 70% dos 
recursos de lei de incentivo eram distri-
buídos para Belo Horizonte, e os outros 
30%, injustamente, para os outros 
municípios. Vamos reparar isso com 
este formato de edital. um município 
com baixo IDHM terá cinco vezes mais 
chance de ser contemplado”, afirmou. 

“É exatamente assim que vamos, 
de fato, democratizar a distribuição 
dos recursos, apoiar a cultura que se 
faz aqui no Vale do Jequitinhonha e 
outras regiões historicamente desas-
sistidas pelo governo anteriormente”, 
enfatizou Matte. 

O secretário anunciou, ainda, a 
garantia de recursos para dois tradicio-
nais festivais do Vale do Jequitinhonha: 
Festivale e MucuriArte. Para cada um 
deles serão destinados R$ 250 mil por 
meio da aprovação de emendas pelo 
estado.

Na opinião do coordenador dos 
grupos culturais de Araçuaí e também 
integrante do Coral do Rosário, Dos-
toiewsky Americano do Brasil. “O Vale 
do Jequitinhonha pode ser considera-
do um dos berços da cultura popular 
em Minas gerais, mas de Norte a Sul do 
estado podemos ver as mais diversas 
manifestações culturais. Isso tem que 
ser mostrado para que a gente não 
perca essa riqueza”, disse o artista.

“os editais caminham nessa linha,
de contemplar municípios que ficam
de fora dos investimentos públicos”
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superação e recomeço: Volta internacional
da Pampulha vai além da competição

Este ano, corrida acontece no dia 8 de dezembro

Belo Horizonte recebe a 21ª 
Volta Internacional da Pampulha 
no próximo dia 8 de dezembro. 
Em razão do término do horário 
de verão e da realização de um 
jogo do Campeonato Brasileiro 
de Futebol, a prova começa mais 
cedo, a partir de 6h50, permitindo 
que os atletas participantes corram 
em uma temperatura mais amena. 
A competição é um marco para o 
estado e recebe participantes do 
mundo todo, projetando Minas 
gerais internacionalmente. 

Mas, um outro lado da corrida 
tem ganhado força nos últimos 
anos: a prova se tornou palco para 
histórias de superação e recomeço. 
Como é o caso da corretora de 
imóveis Laurinda Vieira. “Comecei 
a correr motivada pela minha filha. 

Era obesa, pesava 100 kg e quando 
ela conseguiu me convencer acabei 
perdendo 40 kg no processo de pre-
paração. Porém, um ano depois que 
começamos a competir, me divorciei 
e o momento foi um trauma grande 
na nossa vida. Precisei parar o espor-
te várias vezes, mas decidi recomeçar 
e queria fazer isso na Pampulha”.

Ela recorda como foi a com-
petição no ano em que decidiu 
recomeçar. “Fui junto com a minha 
filha. Nós sempre começamos as 
provas ao mesmo tempo e termi-
namos separadas, visto que ela 
vai para competir. Nessa época, 
por causa do divórcio, ela estava 
desenvolvendo alguns problemas 
emocionais, mas ainda assim fo-
mos correr. Ela queria me apoiar. 
Lembro que estava bem atrás 
dela e quando cheguei no décimo 
quilômetro a vi sentada no chão, 
pois estava passando mal. Na hora 

quis parar a prova, mas ela não 
deixou e insistiu para eu continuar. 
Me certifiquei que ela estava com 
pessoas confiáveis e segui com o 
coração na mão”. 

Laurinda relembra que o mé-
dico que havia atendido sua filha 
passou por ela, durante a prova, e 
avisou que estava tudo bem. “Isso 
me tranquilizou e concluí a prova. 
Ela também continuou, porque o 
nosso combinado era recomeçar 
e foi o que fizemos”.

A prova foi cheia de significa-
dos. “Eu saí da vida de opressão, 
sofrimento e obesidade para uma 
vida nova, com saúde, liberdade 
e companheirismo. Terminar 
a competição nesse dia foi um 
renascimento, um divisor de 
águas. O esporte cura e nos ajuda 
a renovar”.

A psicóloga Karla Moreira vai 
marcar presença na 21ª edição da 
prova com dois objetivos: superar 
seus limites e realizar um sonho. Para 
isso, ela vem de Luz, cidade que fica no 
Centro-Oeste de Minas gerais. “Estou 
em treinamento há 2 anos, nesse 
tempo, participei de provas com níveis 
mais fáceis. Aqui, onde moro, não tem 
corridas, por isso, sempre vou a Belo 
Horizonte competir”.

Sua relação com a corrida come-
çou da vontade de praticar algum 
esporte. “Correr é prático, posso fazer 
meus horários e, além disso, tem 
algo que adoro, que é traçar uma 
meta e cumprir, isso me inspira”.

Competindo pela primeira vez 
na Pampulha, a preparação tem 
sido diária. “Eu e minha colega, 
inclusive, estamos inspirando 
outras pessoas a começar. Quan-
do comecei, não chegava a 200 
metros. Não sou muito veloz, mas 
saber que vou passar pela pista 
de 18 km me deixa satisfeita. Vai 
ser meu presente de 40 anos. A 
gente acha que, ao envelhecer, a 
vida vai ficando chata, mas pra 
mim não. Vou me renovar e me 
superar com essa prova. A pala-
vra que rege essa competição é 
realização”.

O presidente da Associação 
Mineira de Cronistas Esportivos 
(AMCE), Luiz Carlos gomes, aponta 
que as corridas têm ganhado cada 
vez mais espaço em Belo Horizonte. 
“Atualmente, existem várias inicia-
tivas voltadas para esse esporte 
na cidade e que partem, inclusive, 
de empresas particulares e até do 
poder público”.

Para ele, isso acontece por-
que as corridas vão além de um 
evento esportivo. “É saudável 
participar, o ambiente é familiar, 
uns vão competir por esporte, 
outros por diversão e, no fim, o 

evento fica a cara do mineiro: um 
momento de estar com quem a 
gente ama”.

Ele elucida a importância 
da Volta Internacional da Pam-
pulha para o estado. “Projeta 
Minas gerais para o mundo 
todo. Milhares de pessoas vêm 
competir. Já estive presente em 
várias edições e é tudo extraor-
dinário, primeiro porque o visual 
da prova é lindo, acontece no 
nosso principal cartão-postal, e 
segundo, porque é essa mistura 
de pessoas, de todas as idades, 
lugares e estilo”.

resultados da 20ª edição | elite masculina

ranking nome nacionalidade tempo

1° Nicolas Kiptoo Kosgei Quênia 55min08

2° Nicholas Kimeli Keter Quênia 55min11

3° gilmar Silvestre Lopes Brasil 55min21

4° Damião Ancelmo de Souza Brasil 55min41

5° Ederson Vilela Pereira Brasil 56min50

resultados da 20ª edição | elite Feminina

ranking nome nacionalidade tempo

1° Sharon Chelimo Arusho Quênia 1h05min11

2° Emily Chebet Quênia 1h05min17

3° Janet Cheruto Masai Quênia 1h05min28

4° Jenifer do Nascimento Silva Brasil 1h05min37

5° Marcela gomez Cordeiro Argentina 1h07min30

competição chega a sua 21ª edição
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Futebol e seus milhões
O futebol no Brasil e no mundo gera milhões e, 

às vezes, bilhões de reais, dólares, euros, libra, entre 
outras moedas. No Brasil, o Athletico Paranaense está 
entre os oito clubes que menos gastam com salários 
na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo 
os  levantamentos, o clube paranaense gasta R$ 2,7 
milhões mensais com salários de jogadores. É a oitava 
menor folha da competição.

A pesquisa nos clubes não inclui os direitos de ima-
gem, apenas os valores registrados na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) com os valores nas carteiras de 
trabalho dos profissionais. As informações às quais são 
divulgadas são resultado de levantamento feito a partir 
dos registros dos jogadores de futebol no sistema da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele contém os 
custos mensais dos 20 integrantes da primeira divisão. 
O direito de imagem pode ser até 40% em cima da 
remuneração. Ou seja, um jogador que ganha R$ 10 
mil pode embolsar cerca de R$ 4.000 por mês dessa 
maneira e R$ 6.000 como salários na carteira.

E, com esse mesmo elenco, o clube paranaense 
conquistou a Copa do Brasil, superando o Internacio-
nal na final, o grêmio na semifinal e o Flamengo nas 
quartas de final. Ou seja, eliminou adversários com 
folhas maiores.

Todos sabem que o salário registrado na Carteira de 
Trabalho serve apenas para a garantia de pagamentos 
de FgTS, INSS, o dinheiro mesmo do salário está em 
direito de arena, marketing, metas de jogos e gols por 
cada jogador, são muitas artimanhas para pagar os 
atletas.

Sabemos que tem centenas, milhares de jogadores 
que ganham menos de R$ 3 mil, alguns até salário 
mínimo em clubes espalhados pelo Brasil. Mas, vamos 
mostrar após uma pesquisa, os atletas com salários 
acima de R$ 1 milhão por mês que atuam em equipes 
brasileiras: 9º lugar: Ramires (Palmeiras) - R$ 1 milhão 
por mês. O volante de duas Copas do Mundo, 2010 e 
2014, Ramires chegou ao Palmeiras recentemente junto 
ao Jiangsu Suning, após rescindir com o clube chinês. 
Apesar de hoje ter o 9º maior salário do futebol brasileiro, 
o atleta aceitou diminuir drasticamente seu vencimento 
mensal. Enquanto ganhava R$ 3,6 milhões no futebol 
asiático, Ramires passa a receber R$ 2,6 milhões a menos 
- totalizando R$ 1 milhão no Palmeiras. O volante ainda 
não estreou pelo alviverde. Em 2012, venceu a Liga dos 
Campeões pelo Chelsea; 8º lugar: Diego Tardelli (grê-
mio) - R$ 1 milhão por mês. O atacante gremista é outro 
que chega do futebol chinês e, por isso, vem ao Brasil 
com alto salário. Tardelli recebe R$ 1 milhão no grêmio. 

No Shandong Luneng, da China, o experiente jogador 
recebia aproximadamente o dobro; 7º lugar: Vitinho 
(Flamengo) - R$ 1 milhão por mês. Sem ainda ter caído 
nas graças da torcida e reserva no time de Jorge Jesus, Vi-
tinho ganha R$ 1 milhão no Flamengo após ser comprado 
junto ao CSKA Moscou por R$ 43 milhões. Com contrato 
até meados de 2022, o atacante é a segunda contra-
tação mais cara da história do rubro-negro carioca. 6º 
lugar: Pedro Rocha (Cruzeiro) - R$ 1 milhão por mês. Na 
faixa dos que ganham R$ 1 milhão no Brasil, Ramires 
e Tardelli vieram do futebol chinês, enquanto Vitinho e 
Pedro Rocha chegam da Rússia. O atacante do Cruzeiro 
estava no Spartak Moscou e chegou por empréstimo à 
Raposa. Para contar com o atacante nesta temporada, 
a diretoria celeste desembolsou ainda R$ 3,2 milhões. O 
vencimento mensal tem o mesmo valor dos tempos de 
Spartak; 5º lugar: Hernanes (São Paulo) - R$ 1,1 milhão 
por mês. Assim como Ramires do Palmeiras, Hernanes é 
volante e atuou pela seleção brasileira em duas Copas do 
Mundo, em 2010 e 2014. Atualmente, o jogador defende 
as cores do São Paulo em sua terceira passagem pelo 
clube, no qual é o principal ídolo do elenco comandado 
por Cuca. Aos 34 anos, o profeta recebe R$ 1,1 milhão 
por mês e é outro que se desligou do futebol chinês para 
retornar ao Brasil - estava no Hebei Fortune; 4º lugar: 
Fred (Cruzeiro) - R$ 1,2 milhão por mês. Mesmo com 35 
anos, Fred ainda é um dos principais centroavantes do 
Brasileirão e conta com 18 gols até o momento na tem-
porada 2019. O rei dos stories desembolsa R$ 1,2 milhão 
todos os meses para entrar em campo pelo Cruzeiro. 
Este valor inclui salário, direitos de imagem e luvas; 3º 
lugar: Dudu (Palmeiras) - R$ 1,2 milhão por mês. Eleito 
o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, o 
atacante goiano Dudu, do Palmeiras, tem o 3º maior 
salário entre os atletas que disputam o Brasileirão. O seu 
vencimento mensal está na casa dos R$ 1,2 milhão. No 
valor, está incluso um prêmio pela renovação de contrato 
com o alviverde, até o fim de 2023, depois do ponta ter 
recusado uma proposta do futebol chinês; 2º lugar: 

gabigol (Flamengo) - R$ 1,25 milhão por mês. gabriel 
Barbosa, enfim, pode ser chamado pelo seu sobrenome 
que o marcou: gabigol. O atacante do Flamengo vive 
a temporada mais goleadora da carreira, com 28 gols 
marcados no ano e como “brinde”, recebe R$ 1,25 milhão 
por mês. Vale lembrar que o atleta está emprestado até o 
fim de 2019 pela Internazionale de Milão, da Itália, mas o 
Flamengo paga integralmente a folha salarial de gabigol 
e ainda tentará exercer a compra do atacante ao término 
do ano. 1º lugar: Daniel Alves (São Paulo) e Arrascaeta 
(Flamengo) - R$ 1,5 milhão por mês. O jogador com o 
maior salário do futebol brasileiro não poderia ser outro. 
Trata-se do lateral-direito Daniel Alves, de 36 anos, que 
desde agosto defende as cores do São Paulo. Dani é o 
maior vencedor da história do futebol, com 40 títulos na 
carreira. Em uma aquisição do atleta sem custos, já que 
Daniel teve seu contrato junto ao Paris Saint-germain 
(PSg) encerrado, o tricolor paulista paga R$ 1,5 milhão 
mensalmente ao lateral da seleção brasileira. A folha 
também inclui salário, direitos de imagem e luvas.

A maior transação entre clubes do futebol brasileiro 
envolve o meia uruguaio giorgian De Arrascaeta. O 
meia deixou o Cruzeiro no início de 2019 para se juntar 
ao Flamengo. Para isso, o rubro-negro desembolsou 
13 milhões de euros (R$ 55 milhões) por Arrascaeta. 
uma das sensações da temporada e integrante do trio 
ofensivo que vem fazendo sucesso no Flamengo, ao lado 
de Bruno Henrique e gabigol, o meia uruguaio tem o 
maior salário do futebol brasileiro. Claro, empatado 
com Daniel Alves. São R$ 1,5 milhão por mês no bolso 
do jovem de 25 anos. 

Outros salários com o valor menor que R$ 1 mi-
lhão. 10º lugar: Lucas Lima (Palmeiras) - R$ 955 mil 
por mês; 11º lugar: Luan (grêmio) - R$ 900 mil por 
mês; 12º lugar: Rodriguinho (Cruzeiro) - R$ 800 mil 
por mês; 13º lugar: Filipe Luís (Flamengo) - R$ 800 mil 
por mês; 14º lugar: guerrero (Inter) - R$ 770 mil por 
mês; 15º lugar: gil (Corinthians) - R$ 750 mil por mês; 
16º lugar: Rafinha (Flamengo) - R$ 750 mil por mês.

Folhas Salariais Do Brasileirão

1º Palmeiras R$ 8,8 milhões;
2º Corinthians R$ 8,1 milhões;

3º Cruzeiro R$ 7,6 milhões;
4º Flamengo R$ 7 milhões;

5º Internacional R$ 5,7 milhões;
6º Santos R$ 5,4 milhões;

7º São Paulo R$ 5,3 milhões;
8º Atlético-Mg R$ 4,1 milhões;

9º grêmio R$ 4,0 milhões;
10º Fluminense R$ 3,3 milhões;

11º Vasco R$ 3,3 milhões;
12º Bahia R$ 3,0 milhões;

13º Athletico R$ 2,7 milhões;
14º Botafogo R$ 2,6 milhões;

15º goiás R$ 2,6 milhões;
16º Fortaleza R$ 2,4 milhões;

17º Chapecoense R$ 1,8 milhão;
18º Avaí R$ 1,4 milhão;

19º Ceará R$ 1,3 milhão;
20º CSA R$ 800 mil.

https://blogdomaurocezar.blogosfera.uol.com.br/2019/10/02/o-ranking-atualizado-das-folhas-de-pagamento-dos-clubes-da-serie-a-na-clt/

