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São inúmeros os de-
putados estaduais inte-
ressados em participar 
da campanha eleitoral 
deste ano. Em Pará de 
Minas, começa a chamar 
a atenção o fato do depu-
tado Inácio Franco (PV) e 
o ex-parlamentar Antônio 
Júlio (MDB) concorrerem 
ao pleito. Os dois já foram 
prefeitos da cidade em 
períodos diferentes, mas, 
agora, se enfrentarão 
pela primeira vez.

entenda por que BH tem ficado
embaixo d’água com as chuvas 

“A exemplo de Curitiba, Belo Horizonte também 
precisa de correção e atualização de todas as disci-
plinas técnicas de sua malha urbana”, é o que avalia 
o arquiteto e urbanista Sebastião Lopes. O edição do 
Brasil conversou com o profissional sobre as conse-
quências das fortes chuvas que têm assolado Minas 
Gerais nas últimas semanas. Para ele, os esforços 
que foram feitos são conflitantes. “Encaixotar e cobrir 
córregos melhorou a mobilidade urbana, mas piorou 
a drenagem pluvial”, afirma.

26% das pessoas que

vão viajar no Carnaval
querem descansar

Cerca de 49% dos brasileiros irão viajar no feriado 
mais longo do ano, o Carnaval. Mas a maior parte das 
pessoas (26%), que optaram por fazer um passeio durante 
o período, vão buscar praias e cidades do interior com o 
objetivo de descansar. Enquanto isso, 23% dos que querem 
folia procuram pelo oposto: praias em grandes capitais.

Já está em pleno funcionamento a Tirolesa Meu-
Mineirão. A atração percorre uma extensão de 220 
metros a partir do anel superior do estádio. Além 
de uma vista privilegiada de cima do gramado, 
quem se aventurar vai ficar 35 metros acima do 
chão e a velocidade da descida pode variar de 20 
a 45 km/h. O tempo estimado de descida é de 16 
a 26 segundos.

Folia em Juiz de Fora
terá mais de 50 atrações

O Carnaval de Juiz de Fora vai contar com 52 atrações 
entre os dias 7 e 25 de fevereiro. A animação fica por conta 
do frevo do Parangolé Valvulado, passando pelo samba, 
axé, maracatu, batuque e congado, entre outros ritmos. 
Segundo a prefeitura, os eventos acontecerão em 13 bairros 
diferentes, prometendo mais alegria a todos os moradores 
da cidade e visitantes.

MAIS DA METADE DAS EMPrESAS nãO
COnSEGuE PrEEnCHEr VAGAS EM ABErTO

A pesquisa Escassez de Talentos, do ManpowerGroup, empresa global de 
recrutamento e seleção, apontou que 52% do empresariado brasileiro 
tem dificuldade para encontrar profissionais com determinadas habilida-

des. Mas quem pensa se tratar apenas de vagas que exigem nível superior está 
enganado. O grupo mais em falta no mercado é de profissões de ofício, como 
eletricistas, soldadores e mecânicos. Em outros países, o diagnóstico é parecido. 
A média global ficou em 54% e foi a maior já apresentada em 10 anos de pesquisa, 
apontando crescimento de 9 pontos percentuais (pp) em relação ao levantamento 
anterior e quase o dobro de 10 anos atrás.
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Começam os embates pelas
prefeituras em Minas Gerais

deputado estadual inácio Franco
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Tirolesa do Mineirão: mais um
atrativo no Gigante da Pampulha
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E D I T O R I A L

Por que Minas Gerais entrou em
colapso após as chuvas de 2020?

O ano de 2020 começou 
trazendo muita chuva 
para a região Sudes-
te. Minas Gerais tem 
sofrido com volumes 

exorbitantes e históricos de água dos 
últimos 110 anos, segundo o Instituto 

nacional de Meteorologia (Inmet). 
Estima-se que, nos 7 primeiros dias 
de fevereiro, já tenha chovido em 
média 181,4 mm de água, número 
que corresponde a 60% do espera-
do para o mês. Em janeiro, choveu 
942,3 mm, 183% a mais do que o 
esperado. O número é assustador se 
comparado com o volume total de 
chuva do ano passado: 998,8 mm. 

As consequências das 
chuvas para Belo Horizon-
te e região metropolita-
na foram devastado-
ras. A capital mineira 
entrou em colapso e 
houve destruição de 
casas, avenidas, shop-
pings e demais lugares. 
Dados da Defesa Civil apon-

tam que, até o momento, 
57 pessoas morreram. 

Estima-se que 45 mil 
tiveram que sair de 
suas residências por 
estarem em perigo. 
O alerta de risco ge-

ológico segue devido 
ao encharcamento do 

solo urbano.

O cenário caótico, infeliz-
mente, não é novidade. Em BH, 
basta chover que enchentes e 
deslizamentos se tornam comuns. 
Muitos criticam a topografia 
da cidade, apontam a falta de 
planejamento ou o fato de es-
tar obsoleto. Mas qual será o 
real motivo? O edição do Brasil 
conversou com o arquiteto e 

urbanista Sebastião Lopes (foto), 
formado pela universidade Fede-
ral de Minas Gerais e fundador da 
Arqsol Arquitetura e Tecnologia, 
para entender um pouco mais 
sobre o assunto. “Os esforços 
que foram feitos são conflitan-
tes. Encaixotar e cobrir córregos 
melhorou a mobilidade urbana, 
mas piorou a drenagem pluvial”.

nat macedo

no Sistema Internacional de unidades, a unidade de 
pluviosidade ou de medida de precipitação é o milímetro 
(mm). Para entender o volume de chuva, basta imaginar 
que 1 milímetro equivale a 1 litro de água que se acumulou 
sobre uma superfície igual a 1 metro quadrado. Veja na 
imagem:

Por que BH entrou em colapso 
após as chuvas de 2020?

Belo Horizonte tem cerca de 700 
quilômetros de cursos d’água, sendo 
que mais de 200 são canalizados. Isso 
dificulta a absorção da água da chuva 
pelo terreno e aumenta a velocidade das 
correntezas. A rede de drenagem pluvial, 
que inclui o rio Arrudas; Córrego do 
Acaba Mundo; Córrego do Leitão, entre 
outros, está no limite, o que dificultou 
atender o excesso pluviométrico dos úl-
timos dias. Esses córregos e tubulações 
precisam ser redimensionados com no-
vos parâmetros para funcionarem com 
uma efetiva e eficiente rede de drena-
gem pluvial que atenda toda a cidade. 

Por que as enchentes viraram 
algo habitual na capital? 

A cidade foi criada em 1897 e em 1900 
já ocorreu sua primeira inundação. nestes 
123 anos, Belo Horizonte, que está situada 
em uma região de clima tropical de mon-
tanha, sempre foi impactada em diferentes 
datas por chuvas intensas, ocasionando 
enchentes de grande intensidade.

A precipitação pluviométrica, com o 
aumento de terrenos impermeáveis e o 
excesso de descarte irregular de lixo compro-
meteram ainda mais o problema na cidade.

Falta alguma coisa no planeja-
mento da cidade? É um plano 
ultrapassado?

Todo plano diretor de uma cidade pre-
cisa ser atualizado periodicamente e em 
todas suas disciplinas técnicas. A cidade é 
um organismo vivo e está sempre mudan-
do suas exigências urbanísticas. As variáveis 
que nortearam as definições e dimensões 
de avenidas, ruas, praças, jardins, do sis-
tema de transporte (mobilidade urbana), 
do sistema elétrico e de drenagem pluvial, 
etc, são bem diferentes daquelas quando a 
cidade foi criada.

não é um plano fracassado, mas 
pode se afirmar que é sucateado pelo 
poder público. Curiosamente, os esfor-
ços que foram feitos são conflitantes. 
Encaixotar e cobrir córregos melhorou 
a mobilidade urbana, mas piorou a 
drenagem pluvial, por exemplo. não 
observaram que a primeira coisa que 
devemos cuidar em uma cidade, como 
Belo Horizonte, é da infraestrutura física 
para segurança dos cerca de 3 milhões 
de habitantes.

  

 Ainda há tempo de solucionar 
o problema? 

Sempre existe tempo para recuperar 
o passado que não foi muito feliz para a 

cidade. Temos exemplo do grande inves-
timento que foi feito na reconstrução do 
alargamento da Avenida Antônio Carlos. 
Com vontade política, um corpo técnico 
interdisciplinar e um grande aporte finan-
ceiro, haverá tempo para solucionar todos 
esses problemas urbanísticos que, inclusive, 
poderão piorar na medida em que o tempo 
vai passando. 

 

se não houver alterações, o que 
pode acontecer com Belo Hori-
zonte nas próximas chuvas?

Com certeza mais inundações, mor-
tes e a destruição da malha urbana, 
apesar de todo esforço e dedicação da 
Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, 
que sempre nos surpreendem com ações 
e atitudes de verdadeiro heroísmo.

A ocupação desordenada das en-
costas e das margens de rios, córregos 
e ribeirões da capital mineira e cidades 
vizinhas vão provocar mais ocorrências, 
que prejudicarão cada vez mais a vida dos 
belo-horizontinos.

Quanto tempo poderia levar a 
implantação de um novo pla-
nejamento para a cidade? na 
sua opinião, tirar um projeto 
tão grande do papel é possível?

Com um plano diretor corretivo, ela-
borado por uma equipe interdisciplinar 
(profissionais de diferentes áreas técnicas), 
que tenha como premissa a valorização 
da história da cidade e dos seus valores 
culturais, do seu patrimônio arquitetônico 

e urbanístico, será possível estimar com 
precisão o tempo necessário para implan-
tar as correções e atualizações necessárias 
de todo os sistemas.

É preciso acreditar que é possível tirar 
do papel este projeto tão grande quanto 
importante para Belo Horizonte. Temos, 
no Brasil, um exemplo a ser seguido que é 
Curitiba, que já está vivendo esse processo 
de correção e atualização de todas as 
disciplinas técnicas de sua malha urbana.    

seria um investimento grande 
para a capital?

Todo investimento na urbanização de 
uma cidade como Belo Horizonte depende 
de grandes montantes financeiros que de-
vem e podem ser aplicados dentro de um 
cronograma a ser executado por partes.

entenda

moradores de ruas em BH

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte evidenciaram 
uma situação complexa: o aumento do número de pessoas 
em situação de rua e dormindo ao relento. Essa realidade vai 

exigir mais atenção do prefeito Alexandre Kalil (PSD), pois se antes 
o fato se restringia às praças mais populares, a exemplo da região 
da rodoviária, imediações da Santa Casa e Centro, atualmente essas 
pessoas ocupam vários espaços da capital mineira.

Segundo levantamento realizado recentemente pela Prefeitura 
de Belo Horizonte, são mais de 4,5 mil pessoas morando nas ruas 
da capital. Esse dado equivale a população de uma pequena cidade 
do interior do estado. Os principais motivos para que elas estejam 
em situação de rua são vício, abandono, falta de emprego, conflito 
familiares e ausência de oportunidades. 

E, ao que tudo indica, neste período mais intenso de temporais, o 
problema duplica. A municipalidade oferece cerca de mil leitos para 
adultos e idosos. Em síntese, o espaço não é suficiente para atender 
as mais de 4 mil pessoas espalhadas nos mais diferentes cantos de 
BH. E para sobreviver à rua, a improvisação reina. Vale tudo, inclusive 
a disputa por um “lar” embaixo de marquises, viadutos, calçadas, 
dividir espaço com animais, restos de comidas, etc.   

Infelizmente, a presença de pessoas em situação de rua ocorre no 
Brasil e em cidades do mundo todo. Contudo, em nosso país, o tema 
tem merecido destaque nos últimos anos, principalmente devido à 
crise econômica. Todos os brasileiros esperam por chances reais de 
trabalho e renda, pois somente assim poderiam estabelecer novos 
projetos de vida. 

Especificamente a respeito do cenário vivenciado nas ruas da 
capital, pelo que se tem de experiência nacional e internacional, se 
o prefeito não puder contar com apoio dos demais entes públicos, 
dificilmente conseguirá resolver essa situação. O ideal seria criar uma 
conexão do município com as autoridades de Brasília encarregadas 
de elaborar políticas sociais, encaixando as demandas de BH. Em 
síntese, o assunto, que por hora é preocupante, pode ficar ainda 
pior, caso não seja encontrado um denominador comum para tentar 
evitar sua expansão. 

Kalil ainda está focado em administrar os estragos ocasionados 
pelas chuvas torrenciais, no entanto, em sua lista de prioridade deve 
incluir os milhares de moradores em situação de rua, visto que se trata 
de uma realidade social adversa, portanto, que merece a atenção do 
chefe do Executivo municipal.

Quem conhece a história da Em-
braer sabe o importante papel que o 
Estado brasileiro teve em sua criação. 
A empresa de aviação, que está no 
topo das listas de empresas mais bem-
-sucedidas do país, carrega em seu 
DnA a busca incessante por inovação. 
Esse espírito, digamos, vanguardeiro 
não é à toa. É uma herança de seus 
fundadores, oriundos do Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA), criado 
pelo governo brasileiro com o objetivo 
de estabelecer no país as bases para 
uma indústria aeronáutica capaz de 
nos defender das ameaças externas. 

Ainda que tenha sido criado por 
objetivos predominantemente bélicos, 
o ITA traz uma lição que parece estar 
sendo ignorada pelo atual governo: 
o Estado tem um papel fundamental 
no impulso e desenvolvimento tec-
nológico. Sem os incentivos certos, a 
iniciativa privada não se organiza e 
não se dispõe a investir em pesquisa 
e desenvolvimento. 

relatos muito convincentes desse 
papel do Estado no desenvolvimento 
econômico podem ser lidos no livro 
“A Economia da Inovação Industrial”, 
que conta histórias de sucesso inova-
tivos desde os tempos que precedem 
a revolução industrial inglesa. É uma 
obra detalhada sobre a evolução do 
desenvolvimento tecnológico na Eu-
ropa e nos Estados unidos. Histórias 
de gigantes multinacionais como 
Basf, Siemens, Boch, General Eletric, 
etc. estão todas lá e trazem um ponto 

em comum: o apoio direto ou indireto 
do Estado no sucesso das instituições. 

Vale a pena assistir também ao 
filme “O Jogo da Imitação”, que conta 
a história de Alan Turing. O matemá-
tico britânico que, durante a Segunda 
Guerra Mundial, trabalhou para o 
exército de seu país na criação de uma 
máquina processadora de informa-
ções, ficou conhecido como um dos 
pais do computador moderno. E, claro, 
o desenvolvimento dessa máquina 
custou uma fortuna ao exército inglês. 

Todas essas histórias deveriam 
pelo menos sensibilizar os governos 
atuais brasileiro e mineiro. O pouco 
caso com que o ex-integrante das 
Forças Armadas e agora presidente do 
Brasil, Jair Bolsonaro, vem tratando as 
instituições de fomento à pesquisa é, 
no mínimo, preocupante. Depois de 
anunciar, no ano passado, um corte 
pela metade no orçamento da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior (Capes) – medida 
que depois foi amenizada pelo Con-
gresso – o Governo agora, anunciou 
um novo presidente para a instituição 
que defende o criacionismo, em con-
traposição ao evolucionismo, teoria 
amplamente aceita e consolidada 
pela comunidade científica mundial. 
nada contra quem acredita nas teorias 
divinas da criação do mundo, mas é 
incoerente colocar uma pessoa com 
essa crença e que defenda esse ponto 
de vista para dirigir um dos principais 
promotores do desenvolvimento cien-

tífico brasileiro. Se bem que isso não 
deveria surpreender, já que o escolhido 
para a pasta de educação, Abraham 
Weintraub, tem cometido os mais ter-
ríveis erros ortográficos e gramaticas 
em seus textos e falas publicadas nas 
redes sociais. 

A sanha privatizadora e de des-
monte do Estado pelo Governo Bol-
sonaro e aqui em Minas pelo romeu 
Zema (novo) vão na contramão do que 
nos ensina a história. Em um momento 
em que a indústria de transformação 
no Brasil diminui ano após ano e 
atinge os mesmos níveis da década 
de 1950, deveríamos fazer o oposto. 
Criar programas governamentais de 
incentivo à inovação e aumento de 
produtividade. Deveríamos ter mais 
Estado e não menos. Obviamente 
precisamos de um Estado eficiente, 
que gaste com qualidade, que con-
siga gerar e mensurar os resultados. 
Os governos devem se preocupar em 
desenvolver uma política industrial que 
estimule os setores de maior intensida-
de tecnológica. 

Para que tudo isso funcione, en-
tretanto, é preciso mão de obra 
qualificada. Em outras palavras, é 
preciso investimento em educação. 
universidades melhor aparelhadas, 
com recursos para desenvolvimento de 
pesquisas. Imagine se outras escolas 
no Brasil tivessem recebido os mesmos 
aportes e incentivos que recebeu o ITA. 
Quantas Embraers nós não podería-
mos ter hoje?

Que tal aprender com a história, Bolsonaro?
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experimente a cachaça “PurAnA”.

Lançada no norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por

alguns dos principais degustadores da região.

telefone: (31) 99243-1100

eujácio silva

Julio Pimenta e as urnas
Embora no comando da importante cidade de Ouro Preto, 

o atual prefeito Julio Pimenta (MDB), em 3 anos de mandato, 
apareceu pouco quando o assunto é o cenário político estadual. 
Ele, assim como os jovens de hoje, deve ter usado seu tempo 
disponível para ficar conectado às redes sociais. Mas, agora, 
caso dispute a reeleição, resta saber se seu sumiço foi uma 
boa estratégia.

sucessão em Belo Horizonte
Segundo os comentários da última semana, o depu-

tado João vítor Xavier (Cidadania) continua firme como 
pré-candidato à sucessão de Belo Horizonte. Em contrapartida, 
o deputado mauro tramonte (republicanos) teria confessado a 
amigos próximos que não está tão entusiasmado com a ideia.  
Já o atual prefeito, Alexandre Kalil (PSD), continua sendo o 
favorito para a disputa, embora o pleito eleitoral ainda esteja 
distante. 

sucessão em contagem
De acordo com comentários ouvidos nos bastidores da 

Assembleia, a deputada marília campos rompeu com seu par-
tido, o PT. A sigla não queria candidatura própria em Contagem 
e ela já está se reunindo com lideranças municipais para tratar 
da sua presença no pleito. Além da parlamentar, o prefeito Alex 
de Freitas já topou entrar na briga e o ex-prefeito Ademir lucas 
dará sua última cartada depois de algumas derrotas políticas 

lama em sabará
Durante o ano passado, informações indicavam que o 

prefeito de Sabará, Wander Borges (PSB), estaria desmotivado 
a continuar na política. Se isso for verdade, agora, depois de 
ver sua cidade sucumbindo em lamaçal, Borges deve jogar a 
toalha de vez. Coisas da política mineira.

eleição em Brumadinho
Vereadores da oposição estão questionado a atuação do 

prefeito de Brumadinho, nenén da Asa (PV), durante os 6 
primeiros meses do ano passado, depois do rompimento da 
barragem da Vale e no auge da crise. “Ele andou sumido por 
muito tempo e alegou que estava com problema de saúde. 
Durante esse sumiço, o prefeito terceirizou a administração 
e deixou as funções executivas nas mãos de seus secretários. 
Agora, esperamos que não venha querer ser candidato à 
reeleição”, comentam.   

sucessão na Assembleia 
Falta exatamente 1 ano para eleição da Mesa Diretora da 

Assembleia, mas já tem deputado comentando sobre o assun-
to. Por exemplo, o parlamentar dalmo ribeiro (PSDB) confessa 
a amigos que, depois de quase 30 anos de parlamento, já teria 
condições de comandar a Casa. resta saber se há voto para 
tal, não é mesmo, gente? 

crescimento comprometido
O economista e cientista político ricardo sennes confessou 

sua preocupação de que, este ano, por causa dos intensos de-
bates sobre as eleições municipais, o crescimento econômico 
do país seja prejudicado.

rio de Janeiro doente
“A situação da saúde no rio de Janeiro é de calamidade. 

um verdadeiro horror para quem precisa procurar as unidades 
públicas. É preciso mais seriedade dos governantes de lá para 
tratar com dignidade a população”, comentário do jurista 
modesto carvalhosa.

Deputados vão travar duelos
na disputa pelas prefeituras
É a primeira vez que o deputado estadual 

Inácio Franco (PV) está sinalizando sua pre-
tensão em enfrentar o ex-deputado Antônio 
Júlio(MDB) na disputa pela Prefeitura de Pará 
de Minas. Os dois já comandaram a cidade, 
mas Franco, sabendo da popularidade de seu 
adversário, à época, não aceitou o desafio. Po-
rém, este ano, tudo leva a caminhos e decisões 
políticas diferentes, é o que dizem os assessores.

Há 4 anos, o grupo de Franco derrotou Júlio. 
Agora, o ringue está pronto a espera dos dois 
nomes para o duelo que desperta a atenção nos 
bastidores da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG).

Em Contagem, segundo maior colégio elei-
toral do estado, o deputado estadual professor 
Irineu anunciou que entrará na disputa pela 
prefeitura. Ele foi eleito parlamentar por causa 
de sua filiação ao PSL e, como a candidatura de 
Bolsonaro cresceu, o professor surfou na onda 
positiva. Agora tudo vai ser diferente, visto que 
Bolsonaro se elegeu e o PSL é coisa do passado. 

Ainda em relação a Contagem, a depu-
tada Marília Campos (PT) tem dois discursos. 
Internamente, ela confessa que não está tão 
entusiasmada para enfrentar uma “máquina 

pesada” como a prefeitura, mas, perante as 
lideranças locais, anuncia abertamente sua 
pré-candidatura. 

Os únicos deputados estaduais eleitos 
por Juiz de Fora, noraldino Júnior (PSC) e a 
delegada Sheila (PSL) afirmaram à imprensa 
que colocarão seus nomes na disputa para co-
mandar o município. Antes de chegar à ALMG, 
delegada Sheila, inclusive, foi a vereadora mais 
votada da Manchester Mineira, com mais de 5 
mil votos. O deputado Júlio Delgado (PSB) e 
a petista Margarida Salamão se mantêm em 
silêncio e ninguém sabe precisar qual seria o 
caminho escolhido por eles. 

O atual prefeito de Juiz de Fora, Antônio 
Almas (PSDB), muito discreto quando se trata 
de assuntos políticos, está se organizando 
para buscar a reeleição. Amigos dizem que, no 
momento, ele conversa com possíveis aliados, 

mas que vai deixar para tomar decisões mais 
concretas em meados de maio.

Mesmo sabendo da popularidade do pre-
feito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), 
a deputada petista Leninha está otimista. Ela 
anuncia aos quatro ventos sua candidatura e o 
desejo de desbancar o atual chefe do Executivo. 
na porta do Café Galo, localizado no Centro da 
cidade, essa decisão da parlamentar é vista 
como uma aventura.

Ao ser procurado pela imprensa, o depu-
tado estadual Bosco (Avante) confirmou sua 
candidatura à Prefeitura de Araxá. Porém, sua 
fala não mereceu maiores considerações junto 
às lideranças. Mesmo porque, como se trata 
da terra do governador romeu Zema (novo), 
esse assunto pode ser levado ao conhecimento 
do chefe do Executivo estadual, em momento 
oportuno, segundo os políticos locais.

Por fim, na capital mineira, tudo continua 
como antes, ou seja, poucos políticos de prestí-
gio estão interessados em bater de frente com 
Alexandre Kalil (PSD), a não ser o deputado 
João Vítor Xavier (Cidadania), que tem usado 
as redes sociais para destilar duras críticas ao 
prefeito. Por enquanto, ninguém está levando 
a sério outros nomes, inclusive, o de Mauro 
Tramonte (PrB), Alencar da Silveira (PDT) e 
professor Wendel (Solidariedade).

inácio Franco almeja a Prefeitura de Pará de minas Antônio Almas só vai cuidar de política a partir de maio

leninha, do Pt, pode ser a
adversária de Humberto souto
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romeu zema participa de sessão de 
abertura do ano legislativo na Almg

Governador expôs a atual situação de Minas e apontou prioridades para avançar na superação das dificuldades

O governador romeu Zema (novo) 
destacou na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG), o exercício de 
2020 como o do início da recuperação 

fiscal do estado. Zema ressaltou que este será 
o ano da reforma da Previdência e do regime 
de recuperação Fiscal, conjunto de ações que 
fará com que Minas saia de vez do atual quadro 
fiscal deficitário.

recepcionado pelo presidente da Casa, o 
deputado Agostinho Patrus (PV), o governa-
dor também apresentou um balanço do primei-
ro ano de gestão e apontou as prioridades para 
2020. “na oportunidade, agradeço aos Poderes 
e órgãos do Estado, da união e dos municípios, e 
também à sociedade civil e à iniciativa privada, 
que vêm prestando efetiva colaboração no 
enfrentamento da situação de emergência. res-
salto, nesse contexto, o auxílio imprescindível do 
governo federal – pela presença do presidente 
da república e de muitos ministros – e dos mem-
bros desta Casa Legislativa, que estão sempre 
atentos e solícitos às demandas e necessidades 
do povo mineiro”, enfatizou.

O governador lembrou que 2019 foi tragica-
mente iniciado com o rompimento da barragem 
de rejeitos de minério de ferro em Brumadinho. 
Por essa razão, os primeiros meses de governo 
foram dedicados às atividades de força-tarefa 
no auxílio às vítimas do rompimento da estru-
tura da Vale.

cooperação

“O Poder Executivo se voltou para a ges-
tão da crise social e ambiental, com a pronta 

cooperação desta Assembleia Legislativa, 
do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
acrescida do auxílio do governo federal. nosso 
Parlamento estadual agiu de modo célere, 
aprovando a Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro 
de 2019, que institui um marco regulatório 
inovador para a política pública de segurança 
de barragens, e que foi sancionada pelo Poder 
Executivo”, recordou.

Como resultado dessa sinergia, foi celebrado 
o acordo histórico com os municípios, por meio 
da Associação Mineira de Municípios (AMM) 
e sob a interveniência e apoio do Tribunal de 
Justiça. O estado se comprometeu a pagar, 
em 33 parcelas, os recursos devidos a título de 
repasses do ICMS, IPVA e Fundeb aos municípios 
mineiros. Os pagamentos começaram em janei-
ro deste ano e, ao fim das parcelas, totalizarão 
cerca de r$ 7 bilhões.

regularização

O Governo do Estado ainda quitou parte dos 
passivos herdados da gestão anterior, pagou 
todo o 13º salário do exercício de 2018, registrou 
redução expressiva de todos os indicadores de 
crimes violentos e atraiu investimentos recordes, 
da ordem de r$ 55 bilhões. 

Mesmo com todos os esforços, o cenário 
fiscal de Minas ainda merece cuidados. “En-
cerramos o ano com um déficit previdenciário 
da ordem de r$ 18 bilhões, acrescido de um 
progressivo endividamento do estado por ra-
zões estruturais. E essa situação só poderá ser 
revertida por meio de medidas, dentre as quais 
a reforma Previdenciária, a adesão ao regime 

de recuperação Fiscal e a realização de uma 
responsável política pública de desestatização”, 
alertou.

enfrentamento

Zema disse que seu governo continuará 
enfrentando as dificuldades, e que as soluções 
demandarão espírito de reciprocidade, coo-
peração, permanente diálogo e sinergia com 
a ALMG. 

O governador ainda aproveitou a oportu-
nidade para convocar toda a sociedade civil, 
a iniciativa privada e os Poderes constituídos 
a participar da construção de uma agenda de 
desenvolvimento socioeconômico sustentável 
para Minas.

 

celeridade

Agostinho Patrus ressaltou o trabalho 
do Legislativo que, junto ao Executivo, se 
empenhou para dar uma rápida resposta na 
tragédia de Brumadinho, em janeiro do ano 
passado. “uma das primeiras medidas foi a 
instauração da CPI da Barragem de Brumadi-
nho. Seis meses foi o prazo que levamos para 
executar um complexo trabalho de apuração 
e aprovar, por unanimidade, o relatório final, 
que foi encaminhado ao Ministério Público 
em setembro passado. O indiciamento dos 
responsáveis ocorreu recentemente, no final 
de janeiro, perto do marco de um ano do 
rompimento da barragem. Só com trabalho é 
possível dar respostas às necessidades urgen-
tes dos mineiros, de forma rápida e precisa, 
como aconteceu na tragédia de Brumadinho, 
e como se repete agora com as enchentes que 
devastaram nosso estado”, disse.

Prestação de contas

O presidente da ALMG também destacou 
o “Assembleia Fiscaliza”, iniciativa que levou 
todos os secretários da atual gestão estadual 
à Casa Legislativa para prestar contas sobre 
o trabalho desenvolvido ao longo do ano. 
“É um projeto inovador de reconhecida 
importância para a transparência da gestão 
pública e que será mantido e aperfeiçoado, 
com vistas a alcançar maior efetividade a 
cada edição”, afirmou.

romeu zema,
Agostinho Patrus e
o desembargador
nelson missias
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“Este ano, tudo leva a
caminhos e decisões
políticas diferentes

em Pará de Minas”, é o
que dizem os assessores

http://www.mg.gov.br/
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V I G Í LI A S DOBRADAS

Flávio roscoe
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Psicanal í t ico

Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

Presidente dA FederAção dAs indústriAs de minAs gerAis (Fiemg)

o

Cobrança a mais na falta de moedas
configura prática abusiva no comércio

Quanto custa emitir novas moedas?

valor de face valor de produção
r$ 0,05 r$ 308,09/milheiro ou r$ 0,30 (unidade)

r$ 0,10 r$ 403,07/milheiro ou r$ 0,40 (unidade)

r$ 0,25 r$ 496,97/milheiro ou r$ 0,49 (unidade)

r$ 0,50 r$ 409,35/milheiro ou r$ 0,40 (unidade)

r$ 1 r$ 467,70/milheiro ou r$ 0,46 (unidade)

valor deve ser arredondado para baixo na
falta de moedas de r$ 0,01 centavo

Fonte: Banco Central/março de 2018

Faz parte do DnA da sociedade mineira, 
da qual a indústria é parte integrante, o inar-
redável compromisso com a solidariedade, 
sempre que ela se faz necessária para unir 
Minas Gerais e os mineiros. É exatamente 
isso o que vemos ocorrer neste momento em 
que chuvas recordes produzem um dramático 
rastro de destruição, com inundações, desa-
brigados aos milhares e, lamentavelmente, 
muitas mortes. Mais uma vez, organizações 
mineiras - púbicas, privadas e da sociedade ci-
vil - se unem para abraçar e ajudar as vítimas, 
em um movimento que une a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), 
a Cruz Vermelha e o Governo do Estado.

neste primeiro momento, em conjunto 
com o Serviço Voluntário de Assistência Social 
(Servas), o foco é identificar as necessidades 
prioritárias das famílias atingidas e que preci-
sam, principalmente, de utensílios destruídos 
pelas águas. Em uma ação coordenada com 
a indústria, a Fiemg garantiu, até agora, 145 
mil litros de água potável, mais de 10 mil 
cestas básicas, 8 mil colchões e milhares de 
itens como lonas, coletes, roupas de cama, 
alimentos diversos, medicamentos e produtos 
de higiene. Com base neste levantamento, 
a federação trabalha para recolher doações 
com o apoio de seu conselho estratégico, 
integrado pelas maiores empresas do estado, 
e de milhares de indústrias localizadas em 
todas as regiões de Minas Gerais.

Cumprida esta etapa fundamental, par-
timos, agora, para a estruturação de ações 
que mitiguem os impactos das águas nos 
municípios mais atingidos. Assim, atendidas 
as demandas emergenciais e urgentes, cru-
ciais para garantir a subsistência e sobrevi-
vência das famílias atingidas pela tragédia, 
a indústria, capitaneada pela Fiemg, irá 
angariar forças para apoiar a reconstrução 
dessas cidades.

reerguê-las significa garantir dignidade à 
sociedade mineira, o que é condição primeira 
para que possamos ter uma economia forte e 
cidadã. Para isso, o trabalho será realizado em 
conjunto com a Defesa Civil de Minas Gerais e 
o Sindicato da Indústria da Construção Pesada 
de Minas Gerais (Sicepot) será parceiro de 
primeira ordem nessa ação.

nesta fase, contamos, igualmente, com a 
parceria do Governo do Estado e com as forças 
políticas de Minas Gerais, que também atuam 
para garantir recursos para a reconstrução 
das áreas atingidas. Será igualmente funda-
mental a participação dos nossos deputados 
estaduais, da bancada mineira de deputados 
federais na Câmara dos Deputados, em Brasí-
lia, dos nossos senadores. Também é funda-
mental a efetiva participação dos prefeitos e 
vereadores dos municípios atingidos.

Complementando todas essas ações, o 
Serviço nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai-MG) criou uma força-tarefa de 40 

pessoas para ajudar os industriais que tiveram 
suas fábricas prejudicadas pelas chuvas. Os 
esforços estão concentrados em três frentes: 
limpeza técnica, manutenção dos equipamen-
tos e reestabelecimento da energia elétrica. O 
projeto continuará ativo até o fim do período 
chuvoso.

Ao agir assim, neste conjunto de ações 
solidárias, a indústria assume o seu compro-
misso como ente integrante da sociedade 
mineira. nossa convicção é a de que, com 
muito orgulho, somos parte da sociedade 
na qual estamos inseridos. De fato, na vida 
real, sociedade, empresas, trabalhadores e 
empresários são sócios na construção de uma 
vida melhor para todos. Compartilhamos os 
mesmos objetivos e as mesmas dificuldades – 
e, por isso mesmo, devemos trabalhar juntos 
e unidos na defesa dos nossos interesses, que, 
com certeza, são os mesmos. 

Este, felizmente, é um sentimento que co-
meça a florescer e a dar resultados em nosso 
país. Agora, é preciso manter esse espírito de 
mutirão, que une todos os segmentos da so-
ciedade na defesa de um país capaz de gerar 
oportunidades e oferecer melhor condição de 
negócios e de vida.

Participar é preciso, sempre. neste mo-
mento, a Fiemg coloca o telefone (31) 3263-
4317 à disposição das empresas que queiram 
colaborar com as vítimas das enchentes. 
Ligue! Ajude!

Indústria e sociedade

valor anunciado é de r$ 2,49 por 
uma pasta de dente, r$ 12,99 pelo 
desodorante, r$ 9,98 por um saco 
de balas e r$ 4,99 por um tablete 

de chocolate. É comum encontramos preços 
“quebrados” para a maioria dos produtos. 
O resultado disso é a dificuldade na hora do 
troco pela falta de moedas de baixo valor. A 
solução encontrada por muitos comerciantes 
é arredondar o preço para mais ou devolver 
em balinhas e similares no lugar do dinheiro. 
no entanto, a prática é ilegal e pode trazer 
problemas ao estabelecimento.

O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), Igor Marchetti, ressalta 
que a cobrança a mais, mesmo que por poucos 
centavos, configura prática abusiva por parte do 
estabelecimento. “Isso está previsto no artigo 
39 do Código de Defesa do Consumidor. O 
valor sempre deve ser arredondado para baixo 
até que a empresa tenha o troco. Isso porque 
o consumidor não pode ser onerado a mais do 
que o fixado no preço”.

Outra prática comum dos estabelecimentos 
é oferecer chicletes, balas e similares quando não 
tem troco. “O consumidor não pode ser obrigado 
a aceitar esse tipo de manobra. Caso se sinta 
prejudicado, poderá reclamar no Procon para que 
sejam tomadas medidas administrativas contra o 
estabelecimento, como multa ou, em casos mais 
graves, até a suspensão da atividade”.

Para Marchetti, o preço é quebrado por 
conta da especificidade do produto. “um bom 
exemplo é o combustível, em que a diferença 
de centavos por litro impacta no valor final 
da compra, sendo um diferencial de escolha 
para os consumidores. Entretanto, na maioria 
dos casos, o desconto é mais um chamariz de 
marketing”.

O advogado salienta que não existe 
regulamentação específica relacionada aos 
valores quebrados. “A fixação de preço dos 
produtos é mera liberalidade do fornecedor. 
Apesar dessa premissa ser um direito da 
empresa, também é responsabilidade dela 
providenciar quantias pequenas para que o 
consumidor receba o troco sem a necessidade 
de arredondamentos”, esclarece.

na visão do economista Leandro Martins, os 
comerciantes utilizam preços quebrados como um 
efeito psicológico. “Isso cria a sensação de que 
a tarifa do produto é menor do que realmente 
custa. um saco de balas, por exemplo, cujo o 
preço seja r$ 9,98, na prática acaba ficando por 
r$ 10, pois o estabelecimento não terá a moeda 
para fornecer o troco. Quando o cliente é per-
guntado sobre quanto pagou, sempre tende a 
falar que custou r$ 9 e alguns centavos”, afirma.

Ainda segundo o economista, muitas 
vezes, o cliente sente vergonha de reclamar 
por poucos centavos. “Eles precisam levar em 
conta que, de pouco em pouco, o prejuízo no 
final pode ser maior do que imaginam. no 
entanto, esse problema tende a ser cada vez 
menor com o avanço das compras com cartão 
de crédito e débito”.

Márcia Oliveira, proprietária de uma pape-
laria, diz que já teve problemas por não devol-

ver o troco correto. “Esses preços quebrados 
são essenciais, mas também dificultam pela 
falta de moedas. As de 1 centavo são raridade. 
Quando o valor a devolver era entre 1 a 4 cen-
tavos, sempre arredondávamos para mais, pois 
muitos clientes não fazem questão por ser uma 
quantia pequena. Porém, já tivemos alguns que 
quiseram receber o troco e precisamos devolver 
a mais. A gente entende que essa é a atitude 
correta a se tomar”.

cadê as moedas?

As moedas de 1 centavo continuam tendo 
valor legal, mas não estão mais sendo mais 
fabricadas. De acordo com o Banco Central 
(BC), o motivo é que elas têm um valor muito 
baixo e um custo de produção alto. Em 2004, 
ano em que as últimas moedas de 1 centavo 
foram cunhadas, a Casa da Moeda emitiu 
3.191.259.000 unidades.

O entesouramento é outro fator que con-
tribui para a escassez. um levantamento feito 
pelo BC revelou que um terço das moedas 
emitidas está fora de circulação. Isso acontece 
porque os brasileiros ainda mantêm o hábito 
de guardar, principalmente as de pequeno 
valor, seja em cofrinhos, gavetas ou até mes-
mo no carro.

Muitos podem pensar que para solucionar o 
problema basta o BC produzir mais moedas. O 
economista explica que isso não resolveria, pois 
o custo da fabricação de algumas é maior que o 
valor de face das mesmas. “As de r$ 0,05, r$ 0,10 e 
r$ 0,25 são as mais caras. Já as de r$ 0,50 e r$ 1, 
se cunhadas em larga escala podem compensar 
a fabricação daquelas de menor valor”, conclui.
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declaração complicada
“A grande imprensa ajudou a escravizar a política no Bra-

sil. Após isso, surgiram alguns salvadores da pátria”. Esse é o 
comentário do cientista político rubens goyatá. Cruz credo, se 
todos os cientistas tivessem esse mesmo pensamento. 

Jogando a toalha 
Consta nos bastidores da Cidade Administrativa que o secre-

tário de Cultura do Estado, marcelo matte, já teria sinalizado ao 
governador romeu zema (novo) a intenção de deixar o cargo 
para poder curtir sua vida de aposentado. Ex-diretor da Globo Mi-
nas, ele já estaria pensando em manter uma rotina mais calma.

Problema nacional
O educador financeiro mauro calil disse que os r$ 42 

milhões, pagos aos membros de uma consultoria pelo Ban-
co Central, não têm nada de irregular, mas é imoral. “Esse 
assunto poderia ter outro final caso tivesse sido encontrado 
‘maracutaia’, mas, como não houve nada de errado, fica o 
questionamento do por que tanta grana, já que não houve 
resultado prático?”. 

crise no governo
mario sérgio cortella disse: “Em Brasília, o governo tem 

tido a capacidade de criar problemas onde não existem”, 
sentenciou o mestre.  

economia mundial
Comentarista econômico da Globo news, o jornalista João 

Borges disse que a crise no sistema de saúde da China vai provo-
car uma pequena desaceleração na economia mundial. Será?

zema na Assembleia
Quando esteve na Assembleia Legislativa, semana passa-

da, para participar de abertura da sessão solene de 2020, o 
governador romeu zema (novo) demonstrou-se mais solto 
nos bastidores da Casa. “Ele está tomando gosto pela política”, 
atalha o deputado tucano gustavo valadares, um dos líderes 
dos partidos que apoia o Executivo mineiro. 

Factoide militar
“Para tornar-se notícia positiva, o presidente Jair Bolsonaro 

tem sempre de criar fatos novos. Então, a insistência em aumen-
tar o número de colégios militares é um factoide para ajudar 
a manter viva a imagem do presidente”. Opinião da Patrícia 
campos mello, jornalista da Folha de São Paulo.

Presidente X imprensa
O historiador marco Antonio villa fez questão de rebater o 

posicionamento do presidente Bolsonaro contra a imprensa, 
pois, na sua avaliação, o papel dos jornalistas é ser vigilante, 
acompanhar os acontecimentos e fazer críticas a quem quer 
que seja, inclusive, de quem está no poder. “Ele não gosta 
desses comentários e, por isso, tenta desmerecer a importância 
dos profissionais da área”, ironizou o historiador.
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leíse costa

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.

52% das empresas brasileiras têm
dificuldade de preencher vagas

Conheça as 10 profissões mais escassas, segundo pesquisa

1 – ProFissões de oFício

Eletricistas, soldadores e mecânicos

2 – contABilidAde e FinAnçAs

Contadores independentes, auditores e analistas financeiros

3 – AdministrAção de escritório

Assistentes administrativos, assistentes de pessoal e recepcionistas

4 – vendAs e mArKeting

representantes, gerentes de vendas e designers gráficos

5 – ti

Especialista em segurança cibernética, administradores de redes e suporte técnico

6 – ProFissionAis

Gerentes de projeto, pesquisadores, advogados e pessoal de compras

7 – suPervisores

Coaches, consultores e diretores

8 – tÉcnicos

Controladores de qualidade e pessoal técnico

9 – indústriA

Operadores de produção e de máquinas

10 – motoristA e logísticA

Caminhão, entrega, construção e trânsito de massa

As 10 habilidades mais difíceis de preencher vagas, segundo levantamento:

Para mais da metade 
dos empregadores do 
Brasil está faltando cer-

tas habilidades no mercado. 
Pelo menos é o que aponta a 
pesquisa Escassez de Talentos, 
do ManpowerGroup, empresa 
global de recrutamento e 
seleção. Segundo o levanta-
mento, divulgado durante o 
Fórum Econômico de Davos, o 
índice de 52% representa um 
crescimento de 18 pontos per-
centuais (pp) em relação aos 
indicadores de 2018 no país, 
quando a taxa era de 34%. no 
Brasil, a pesquisa teve início 
em 2010 e o maior indicador 
foi de 71%, apontado em 2012.

Já considerando outros pa-
íses, a média global ficou em 
54% e foi a maior já apresen-
tada em 10 anos de pesquisa, 
apontando crescimento de 9 
pp em relação ao levantamen-
to anterior e quase o dobro de 
10 anos atrás. Empregadores 
dos Estados unidos (69%), 
México (52%), Itália (47%) 
e Espanha (41%) também 
relatam dificuldades no preen-
chimento de vagas específicas. 

Os dados apresentados 
causam estranhamento quan-
do lembramos da amarga taxa 

de desemprego: mais de 11 
milhões de brasileiros estão 
em busca de emprego, de 
acordo com a Pesquisa nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua). 
Para Janaina Fidelis, psicólo-
ga e consultora de carreiras, 
a velocidade das mudanças 
acontecendo no mundo do 
trabalho, nos processos e na 
entrega de produtos e serviços 
são os principais fatores para 
desarmonia entre mercado e 
trabalhadores. 

“O crescente uso da tecno-
logia, os novos mercados e a 
abertura de outros negócios 
exigiram qualificações que, 
até pouco tempo atrás, tinham 
baixa demanda. E os profissio-
nais não se prepararam para 
essas mudanças, gerando 
uma grande lacuna entre as 

necessidades das empresas 
e as qualificações oferecidas 
pelos profissionais”, avalia.

Segundo o levantamento, 
as empresas médias (50-249 
funcionários) são as que têm 
mais dificuldade em preencher 
vagas, com 61%, seguidas de 
grandes (mais de 250 funcioná-
rios), com 59%, e pequenas (10-
49 funcionários) e micro (menos 
de 10 funcionários), com 44% e 
27%, respectivamente.

Entretanto, a pesquisa não 
aponta apenas mão de obra 
de nível superior escassa. Pelo 
contrário, o primeiro lugar no 
ranking das habilidades mais 
difíceis de serem encontradas 
são as profissões de ofícios, 
como eletricistas, soldadores 
e mecânicos. “O que pode 
explicar a dificuldade de pre-
enchimento das vagas técni-

cas-operacionais é o acesso 
facilitado a cursos superiores e 
outras qualificações. Até alguns 
anos atrás, formações em nível 
médio técnico eram umas das 
poucas oportunidades de en-
trar no mercado de trabalho. 
Hoje, o profissional tem mais 
acesso a outros cursos, assim 
como tem possibilidades de 
criar seu próprio negócio ou até 
mesmo uma nova profissão”, 
acrescenta.

As mudanças no merca-
do de trabalho também são 
apontadas pelo estudo, que 
cita a “estratégia holística 
de talento”, que consiste em 
contratar, treinar e reter os 
colaboradores com melhor 
desempenho para a adapta-
ção à era digital. “Essa es-
tratégia não tem mais volta. 
É um grande desafio, mas já 
é possível identificar expe-
riências positivas no Brasil. 
Para atrair e reter talentos 
as empresas que ainda não 
estão fazendo isso, precisa-
rão investir fortemente em 
aspectos como qualidade de 
vida, equidade, valorização 
das diferenças, diálogo aberto 
e aprendizado. Soma-se à 
experiência do cliente, que 
sempre foi tão importante, à 
experiência do colaborador”, 
finaliza Janaina.
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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!

A SP Inovações Institucionais, empresa credenciada em MG 
pela universidade de São Paulo (uSP), por meio da Escola do 
Futuro, participou da abertura do ano letivo da rede de ensino de 
Contagem, que contou com a presença do palestrante internacio-
nal professor José Moran, da uSP, e do empresário Saulo Serrinha.

Professor José moran e o empresário saulo serrinha
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oi coBrA FAturA do FilHo de lulA – A companhia de telefonia Oi co-
brou da Gamecorp S.A., que tem Fábio Luís Lula da Silva, filho do ex-presidente 
Lula (PT), como principal administrador, o pagamento de r$ 6,8 milhões 
com origem em empréstimos feitos entre 2006 e 2007 e nunca ressarcidos. 
Agora os sócios estão brigando e a empresa está em recuperação judicial. 
A Polícia Federal ainda investiga se parte dos r$ 83 milhões repassados a 
empresa foi usado no Sítio de Atibaia. na verdade, Lulinha e seu sócio não 
esperavam ser cobrados por um dinheiro que não era empréstimo, e sim 
uma forma de repasse de propina e a iniciativa de pedir o ressarcimento 
ocorre anos depois de vencida a fatura. 

esQuisitA é a campanha eleitoral nos Estados unidos, iniciada na última 
semana, onde os principais partidos daquele país, os Democratas e repu-
blicanos, começaram a visitar colégios eleitorais em prévias que indicarão 
candidatos à Presidência. O interessante é que mesmo que o candidato seja 
vitorioso no voto popular, ele tem que repetir a mesma dose no chamado 
colégio eleitoral. Se o resultado for diferente, o candidato, mesmo com 
votação popular extraordinária, perde a eleição, pois a palavra final é a do 
colégio eleitoral.

PolÊmicA - O governador romeu Zema (novo) fez uma declaração que 
pode complicar seus projetos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 
Ele afirmou que somente após a aprovação do projeto que prevê o Plano de 
regime de recuperação Fiscal, poderá manter a palavra de pagar a dívida 
que o estado tem com os municípios desde o governo Fernando Pimentel. O 
presidente da Associação Mineira dos Municípios (AMM), Julvan Lacerda, disse 
que quando assinou o acordo com o governo, não havia nenhum condicionante 
deste tipo. Sinal de que Zema encontrará dificuldade na ALMG.

A câmara municipal de BH está discutindo as enchentes na cidade 
e alguns vereadores estão sugerindo uma CPI para investigar as causas 
de tanta água. Deve ser muito interessante: será que um vereador vai 
convocar São Pedro para explicar por que ele abriu as torneiras? O grande 
problema é a quem entregar a convocação. 

Ainda sobre enchentes, têm muitos vereadores contra as obras 
de reparação dos estragos provocados pelas chuvas, principalmente na 
Avenida Tereza Cristina, uma das mais prejudicadas pela água.

em ouro Preto e Belo Horizonte, as folias de Momo foram con-
firmadas pelos respectivos prefeitos Júlio Pimenta (MDB) e Alexandre 
Kalil (PSD). Em Sabará, depois da avalanche de lama sobre a cidade, a 
prefeitura não vai deixar de promover o Carnaval. 

no rio, o prefeito Marcelo Crivella (republicanos) tentou apoiar o 
Carnaval que ele sempre foi contra. Foi uma confusão, pancadaria e 
muita gente presa. É nisso que dá, gente que não entende da folia passar 
recibo de folião. 

A Banda mole, festividade pré-carnavalesca mais tradicional e aguar-
dada de BH, que faz parte do calendário oficial da cidade comemora 45 
anos de história com uma grande festa. no dia 15 de fevereiro, sábado, 
a partir das 13h, o clima de Carnaval vai invadir a Avenida Afonso Pena.

o prefeito de itabirito (PPS), Orlando Caldeira, se reuniu com repre-
sentantes do Batalhão de Operações Aéreas, no Aeroporto da Pampulha, 
em Belo Horizonte, para adiantar o processo de liberação do projeto do 
heliponto da cidade.

domingo, dia 09 fevereiro

radialista Tião Moreno 
Marli Filleto
Dr. João Evangelista Carvalho 

segunda-feira, 10

Jairo Magalhães Alves 
Juareza Bahia Mascarenhas
Carolina Lana

terça-feira, 11

Jadir Elon Braga
Fernando de Castro - ex-prefeito de Caeté
Eduardo nobre

Quarta-feira, 12

Ex-ministro Paulino Cícero de Vasconcelos 
Maria de Lourdes Brandão
Hamilton Ferreira - Casa do Barbeiro 
Leíse Costa – edição do Brasil

Quinta-feira, 13

Engenheiro roberto Coutinho
Sancler Maciel - Brumadinho 

sexta-feira, 14

Drª Clarissa Souza Medeiros 
Cinésio Cândido Oliveira – Bom Jesus do Amparo

sábado, 15 

Simone Maria Barbosa – Gabinete do prefeito de BH
Ezequiel de Melo Campos 
Sinara Lucas Diniz 
Jornalista Fagundes Murta
Jornalista Lúcio Peres
Gabriel Martins de Castro

Ficam convocados as senhoras e senhores associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
dia 16 de fevereiro de 2020, em primeira Convocação, às 12h00, e, em segunda convocação, às 12h30, com qualquer 
número de presentes, na sede do JOrnAL MG TurISMO, Av. Cristóvão Colombo, 519, sala 102, em Belo Horizonte, Capital 
do Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1-Dissolução da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo - Seção de Minas Gerais (ABrAJET), 
obedecido o previsto no Artigo 31º. do Estatuto registrado em 19/12/1990, sob número 58.879

2-Assuntos Gerais

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2020

sérgio Afonso neves
Presidente da Abrajet-MG

Mandato 1998/2000

Ficam convocados as senhoras e senhores associados para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
dia 16 de fevereiro de 2020, em primeira Convocação, às 12h00, e, em segunda convocação, às 12h30, com qualquer 
número de presentes, na sede do JOrnAL MG TurISMO, Av. Cristóvão Colombo, 519, sala 102, em Belo Horizonte, Capital 
do Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1-Criação da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo - Seção de Minas Gerais (Abrajet)
2-Assuntos Gerais

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2020

Antônio claret guerra
Presidente da Comissão de Criação da Abrajet-MG

Mandato 2020/2022

Associação Brasileira de Jornalistas e escritores
de turismo – seção de minas gerais (Abrajet)

Associação Brasileira de Jornalistas de
turismo – seção de minas gerais (Abrajet)

Edital de convocação / Assembleia Geral Extraordinária

Edital de convocação / Assembleia Geral Extraordinária

#TemTodoSábado é diversão para
 a família no sesc Palladium

em fevereiro, haverá cinema, contação de histórias e criação de máscaras com entrada gratuita

Sábado é dia de diversão e o Sesc Palladium é o lugar. no #TemTodoSábado, crianças e adultos podem 
aproveitar uma programação pensada para toda a família. Durante o mês de fevereiro, os dias 15 e 29 serão 
com diversas atividades, entre elas cinema, contação de histórias e criação de máscara como aquecimento 
para o Carnaval 2020. A entrada é gratuita. 

Programação

15/02 
14h | Aquecimento para o Carnaval: criação de máscaras
A folia no Sesc Palladium começa mais cedo! Que tal criar a sua máscara de forma divertida?
Foyer Augusto de Lima | Classificação: livre.
16h | Cinema: Asterix e o segredo da poção mágica
Classificação: livre | retirada de ingressos 30 minutos antes.

29/02
14h | Isoportipia
Experimentações a partir da técnica da monotipia. Tinta, cor, sustentabilidade e diversão!
Foyer Augusto de Lima | Classificação: livre.
16h | Cinema: O menino da floresta
Classificação: livre | retirada de ingressos 30 minutos antes.

serviço

#TemTodoSábado no Sesc Palladium 

datas: 8,15 e 29 de fevereiro de 2020
Horário: conforme programação
local: Sesc Palladium
(Av. Augusto de Lima, 420; e
rua rio de Janeiro, 1046, no Centro)
entrada: gratuita
classificação: livre
informações sobre o evento: (31) 3270-8100
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loraynne Araujo

PsicólogA e esPeciAlistA em terAPiA cognitivo
comPortAmentAl – nogueirajoys@gmail.com

ellen morAes senrA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Recentemente famosas 
como a apresentadora 
Ana Maria Braga e a 
jornalista Susana nas-

polini comentaram que enfrentam 
novamente o câncer e que se sub-
meterão ao tratamento. Apesar 
de ser um momento difícil, é im-
portante que elas e quem recebe 
esse diagnóstico se mantenham 
positivos para que fique tudo 
bem e o tratamento funcione da 
melhor maneira possível. 

Após o diagnóstico, o câncer 
traz uma pressão grande, tanto 
para o paciente quanto para a 
família, pois sabemos que o tra-
tamento geralmente é agressivo 
e ataca o sistema imunológico, 
além de muita gente já associar 
diretamente com a possibilidade 
de morte. Então, é comum que 
o paciente desenvolva quadros 
depressivos ou de crises de an-
siedade. Alguns ainda passam 
pela fase da negação da doença. 

nesse momento, a família 
precisa se unir, para que possa 
prestar o suporte emocional e 

presencial, levando o paciente 
aos tratamentos e acompanhan-
do em consultas médicas. 

Em relação à parte psicoló-
gica, tanto o paciente como a 
família precisam ter acompanha-
mento, levando em consideração 
a gravidade da doença. Quanto 
mais grave for, mais agressivo 
o câncer é, como também o 
tratamento. Tudo isso reflete na 
família. O tratamento mexe com 
o humor, com toda a dinâmica 
familiar e com o emocional de 
todos. Geralmente, os gran-
des centros que tratam câncer 
têm psicólogos de plantão que 
prestam suporte tanto para o 
paciente, quanto para o familiar. 

Há alguns estudos que afir-
mam que muitos pacientes co-
meçam a definhar ao receber o 
diagnóstico do câncer. E isso não 
é pelo câncer em si, e, sim, pela 
notícia e o pessimismo. As pesso-
as o associam à morte, então o 
diagnóstico, às vezes, soa como 
uma sentença, mesmo quando 
sabemos que muitos têm tra-

tamentos, podem ser curados 
- alguns não, mas outros, sim. 

Sobre a recuperação, salvo 
em casos que é um tipo de cân-
cer incurável, em que os médicos 
deixam tudo bem claro aos pa-
cientes, as pessoas devem acredi-
tar que podem se recuperar mais 
de uma vez. Elas devem acreditar 
na cura. Tanto a Ana Maria 
Braga como a Susana naspolini 
já se curaram de outros. Então, 
quando um câncer é tratável, as 
pessoas devem acreditar na cura, 
não importa quantas vezes haja 
reincidência da doença. 

Em casos como o da apresen-
tadora e da repórter, por serem 
pessoas públicas, era importante 
para a imagem profissional que 
elas explicassem sobre isso para 
o público que as acompanham. 
Dessa forma, as duas passam 
positividade para o grande pú-
blico. Isso pode motivar pessoas 
que estão passando por qua-
dro semelhante a ficarem mais 
otimistas e acreditarem que é 
possível vencer a doença.

FIBrOMIALGIA ATInGE 3% DOS BrASILEIrOS

Sabe o que Lady Gaga, Dani Valente e Mor-
gan Freeman têm em comum? Todos eles 
possuem fibromialgia, doença bastante 
comum, principalmente em mulheres. 

Apesar de ainda não se saber o que faz surgir essa 
enfermidade, ela é altamente incapacitante, sendo 
que algumas pessoas podem ter até dificuldade 
de manter a rotina normal devido ao grau da dor.  

A presidente da Sociedade Mineira de reu-
matologia, Viviane Angelina, diz que 3% dos 
brasileiros são acometidos por esse mal e que, 
aproximadamente, 20% das consultas feitas por um 
reumatologista são de pacientes com essa doença. 
“A fibromialgia pode provocar dores fortes por todo 
o corpo durante muito tempo ou sensibilidade nas 
articulações, músculos e tendões”.

A médica explica que as dores acontecem 
devido à alteração da interpretação dos estímulos 
recebidos pelo cérebro e receptores cutâneos. 
“Há um desequilíbrio nos hormônios que causam 
a dor, como é o caso da serotonina. Além dessa 
função, esse neurotransmissor também tem 
como objetivo controlar funções vitais para o 
nosso corpo, como o humor, sono, apetite, ritmo 
cardíaco, temperatura corporal, sensibilidade e 
funções intelectuais”. 

Os sintomas mais comuns são dores genera-
lizadas, espalhadas pelo corpo e articulações que 
podem durar meses; fadiga e cansaço durante o 
dia; sono prejudicado, em alguns casos, a pessoa 
apresenta quadros de apneia ou insônia, problemas 
cognitivos e alteração da memória, transformando 
uma simples tarefa de atenção ou concentração em 
algo difícil de ser realizado; transtornos no humor, 
podendo apresentar quadros de ansiedade ou mu-
danças no temperamento de maneira repentina. 

Viviane fala que o diagnóstico da doença é feito 
de maneira cíclica, ou seja, não há nenhum exame 
específico que comprove que aquela pessoa tem ou não 
fibromialgia. Os especialistas chegam à conclusão após 
o relato do paciente. “Geralmente, o médico pede al-
guns laboratoriais e de imagem apenas para descartar 
outras patologias que possam confundir o diagnóstico”. 

O tratamento é feito com medicamentos, como 
antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos e rela-
xantes musculares. “Além dos remédios, a prática 
regular de atividades físicas, principalmente as aeró-
bicas, é fundamental para melhorar a qualidade de 
vida do portador de fibromialgia, pois exercitar-se 
ajuda na liberação da serotonina”. 

“infernal”

A auxiliar de serviços gerais, Sandra Santos, 48, foi 
diagnosticada com fibromialgia em 2015. Ela conta 
que, para chegar a essa conclusão, teve que passar 
por vários médicos e exames intermináveis. “Desde 
2014 sinto essas dores. Vivia internada, passando 
de médico em médico e já fazia vários tratamentos, 
desde os voltados para os rins até o uso de endorfina”. 

Atualmente, Sandra diz que tem que conviver 
com muita dor, fadiga e insônia. “Tudo é fora do 
normal e a dor infernal está presente em várias 
partes do meu corpo. Como preciso trabalhar, tomo 
muito corticoide”. 

Outra queixa da auxiliar é em relação ao julga-
mento. “Há pessoas que têm dó, outras dizem que 
preciso ter fé, colocar a cabeça em ordem, (como 
se eu fosse maluca) e há até quem não acredita”. 
E no emprego, a situação também não é fácil, pois, 
devido as dores que sente, ela precisa pegar atesta-
do com frequência. “no começo, fui chamada pela 
chefia para dar explicações sobre o que eu tinha”.   

Para tentar ter mais qualidade de vida, Sandra 
relata que está fazendo 50 minutos de caminhada 
diariamente e, na semana passada, começou a 
fazer hidroginástica, além de usar bolsa térmica 
quando há muita dor e joelheiras. “Só queria ter a 
minha vida de antes de volta”, finaliza.

Fevereiro roxo
Assim como os conhecidos meses 

de outubro e novembro, nos quais há 
campanhas para a conscientização 
sobre o câncer de mama e próstata, 
respectivamente, fevereiro também 
será destinado para que a população 
conheça melhor a fibromialgia, lúpus 
e mal de Alzheimer. 

Se você quiser saber mais sobre as 
demais doenças, acesse o nosso site 
(edicaodobrasil.com.br) para ler as 
matérias sobre essas patologias.

Os sintomas mais
comuns são dores

generalizadas, espalhadas
pelo corpo e articulações
que podem durar meses

“Há pessoas que
têm dó, outras dizem

que preciso ter fé, colocar
a cabeça em ordem,

(como se eu fosse maluca) e
há até quem não acredita”

lady gaga é uma das famosas que assumiu que possui a doença
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Dor de reviver e otimismo
para vencer o câncer
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leíse costa

49% dos brasileiros pretendem viajar no
Carnaval, mas maioria quer fugir da folia

Porém, eles têm algo em comum: praia

Os viajantes do feriado pro-
longado do Carnaval 2020 
podem ser divididos em dois 

grupos: os que vão na direção da 
efervescente folia e os que fazem 
de tudo para fugir dela. Segundo 
levantamento da Booking.com, 
quase 49% dos brasileiros preten-
dem viajar durante a festa deste 
ano. Porém, enquanto 23% vão 
cair na farra, 26% vão aproveitar 
o período para descansar.

“O Carnaval, por ser o maior 
feriado prolongado do país, é uma 
época em que, de modo geral, há 
muito interesse em viagens. Os 
percentuais variam bastante, entre 
outros fatores, de acordo com as-
pectos financeiros, seja pelo valor 
dos destinos, preço que as pessoas 
desejam pagar ou até mesmo 
se um grupo de amigos planeja 
repetir a viagem do ano anterior”, 
explica em nota a comunicação da 
Booking.com.

Segundo a pesquisa, ape-
sar de saberem que querem 
viajar, o destino ainda é uma 
incógnita para maioria, já que 
muitos ainda não definiram sua 
programação de viagem: 28% 
não decidiram para onde vão. 
Os mais indecisos são os jovens 
de 18 a 24 anos (35%) e foliões 
solteiros (34%). regionalmente, 

os viajantes do Centro-Oeste e Sul 
empatam com 31% de indecisão 
quanto ao destino, à frente do 
nordeste (29%), Sudeste (26%) 
e norte (24%).

Como expl ica  a  agência 
Booking.com, a desorganização 
pode ser um erro. “O mais impor-

tante em uma viagem de Carna-
val é fazer um bom planejamento, 
ter em mente o tipo de viagem 
que você irá fazer e, consequente-
mente, a hospedagem desejada. 
Essa preparação, claro, depende 
do perfil de cada viajante: se ele 
viaja só, com família e crianças 

ou em um grupo de amigos, se 
a ideia é aproveitar o Carnaval, 
com seus desfiles e festas de rua 
e, por isso, precisa ficar em uma 
acomodação que facilite a ida 
aos blocos ou se é fugir da festa 
para um lugar sem a tradicional 
programação da folia”. 

Mas, ao que tudo indica, os 
foliões e os “anti-Carnaval” não vão 
se trombar. De acordo com 39% dos 
viajantes, cidades grandes com praia 
são os principais destinos para curtir o 
Carnaval, enquanto 36% dos que pre-
tendem descansar também buscam 
praias, mas em cidades do interior.

Além disso, 9% afirmaram que 
viajarão de carro, mas ainda não 
sabem onde vão se hospedar; 
e 6% já reservaram sua hospe-
dagem, porém não decidiram a 
passagem. Em paralelo, dentre 
os que já têm planos de viagem 
definidos para o Carnaval, 25% 
pretendem viajar de carro e ficar 
em casa própria ou de amigos/
parentes, enquanto 10% já têm 
passagem e hospedagem reser-
vadas/compradas.

Improvisação parece ser 
uma tradição do Carnaval da 
mineira Bruna Duarte. no ano 
passado, foi  de últ ima hora 
com o namorado e um casal de 
amigos para Monte Verde em 
busca de sossego e clima de ro-
mance. neste ano, cerca de duas 
semanas até o Carnaval, ainda 
decide os detalhes para Prado, 
município da Bahia com menos 
de 30 mil habitantes. “um casal 
de amigos passou o réveillon 
lá e voltou falando superbem. 
Principalmente, sobre como o 
lugar transmite paz, não lota 
e tem um preço mais acessível 
em comparação com destinos 
famosos da Bahia”, conta. 

A intenção da mineira é apro-
veitar o feriado prolongado tam-
bém nos municípios ao redor. 
“uma coisa eu sei, vamos alugar 
um carro para visitar o máximo de 
praias”, afirma.
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CDL/BH busca alternativas para
amenizar prejuízos causados pelas chuvas

Diversos estabelecimentos da cidade tiveram que interromper suas atividades, gerando impactos negativos na economia

As fortes chuvas ocorridas 
em Belo Horizonte no final 
de janeiro transformaram 

o cenário da capital mineira, por 
causa dos estragos causados em 
diversas regiões da cidade. ruas fo-
ram totalmente destruídas, imóveis 
foram levados pela água e houve 
invasão de lama por onde a chuva 
passou. Diversas empresas dos se-
tores de comércio e serviço tiveram 
prejuízos, especialmente devido à 
perda de mercadorias, máquinas 
e equipamentos, comprometendo 
o atendimento aos clientes. Muitos 
tiveram que suspender suas ativida-
des, gerando reflexos negativos na 
economia da cidade. 

Para amenizar os prejuízos cau-
sados a esses estabelecimentos, 
contribuindo para que a cidade vol-
te a ter um ambiente favorável de 
negócios, a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) 
está atuando como facilitadora 
junto aos governos municipal, esta-
dual e federal, além de instituições 
financeiras. 

“Estamos buscando junto ao 
governador do estado, romeu 
Zema (novo), via Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), linhas de crédito diferen-
ciadas com juros menores e prazo 
de pagamento maior”, explicou o 
presidente da CDL/BH, Marcelo de 
Souza e Silva. 

O dirigente afirmou ainda 
que foi feito contato com o coor-
denador da Defesa Civil, coronel 
Alexandre Lucas Alves, solicitando 
que o governo federal libere, via 
Banco nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BnDES), 
uma linha diferenciada para os 
empresários: “Essas diversas linhas 

de crédito irão atender empreen-
dedores e comerciantes de todas 
as regiões da cidade”. 

nesse mesmo sentido, a CDL/
BH, está em conversas com a Su-
perintendência do Banco do Brasil 
e da Caixa Econômica Federal para 
ampliar essas linhas de crédito. 
Outra ação da instituição é oferecer 
suporte aos empresários, junto 
ao Sebrae Minas, para que eles 
possam buscar linhas de crédito 
nos bancos que melhor atendam 
às suas necessidade. 

governo do estado

O presidente pediu adiamento 
do pagamento do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadoria e Servi-
ços (ICMS) e do Simples nacional, 
além da prorrogação do prazo para 
reinscrição do Simples, isenção ou 
desconto para as contas de energia 
e de abastecimento e linhas de 
crédito via BDMG.

governo municipal

A CDL/BH está orientando os 
empresários de Belo Horizonte 
para que os donos e locatários de 
imóveis consigam a isenção do 
IPTu, que pode ser integral ou par-
cial, mediante laudo da Defesa Civil 
e valores comprovados dos preju-
ízos sofridos por causas naturais.

A CDL/BH também está se 
articulando com parceiros para 
elaboração de propostas, visando 
reduzir os impactos sofridos pelos 
empresários devido às chuvas, 
além da intermediação junto ao 
poder público para a solução das 
demandas de manutenção e se-
gurança do espaço público.

“Os setores de comércio e serviço 
respondem por 83% dos empregos 
gerados em Belo Horizonte e 72% do 
PIB. nesse primeiro momento, esta-
mos buscando benefícios para que 
os empresários atingidos pelas chu-
vas possam retomar suas atividades. 
Eles precisam estar preparados para 
voltar a gerar emprego e continuar a 
fazer a economia crescer”, comentou 
o presidente da instituição.  

Ações da cdl/BH 
geram resultados

A Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa) informou 
que imóveis residenciais, comer-
ciais e prestadores de serviços 
essenciais, que foram atingidos 
de alguma forma pelas fortes 
chuvas de janeiro, terão isenção de 
pagamento das contas de água e 
esgoto. Esse pedido atende ofício 
enviado ao governador Zema no 
dia 29 de janeiro pela CDL/BH 
juntamente com demais entidades 
que integram o Conselho Estratégi-
co de Defesa do Empresário (Cede). 

O presidente da CDL/BH co-
memorou a decisão do governo. 
“nosso objetivo é o de ajudar os 
empresários que sofreram prejuí-
zos com as chuvas”, disse. 

impactos das fortes 
chuvas em BH

A CDL/BH fez um levantamento 
em campo para identificar as áreas 
mais atingidas em BH e contabili-
zou 2.516 estabelecimentos comer-
ciais impactados diretamente pelas 
chuvas. Além disso, realizou uma 
sondagem com 250 empresários 
nos dias 30 e 31 de janeiro. 

Os principais prejuízos fo-
ram a redução do fluxo de clien-
tes (80,8%); perda de estoque 
(27,2%); móveis (20,8%); maqui-
nário (17,6%); e dano ao imóvel 
(13,6%). Entre os empresários 

que contabilizaram as suas per-
das financeiras, 51%, os prejuízos 
médios foram de r$ 16.405,30, 
sendo 70% microempresas. 

Sobre a intenção de solicitar 
benefícios ao estado e à prefei-

tura, 29,8% disserem ter a inten-
ção de solicitar ajuda: desconto 
no IPTu (54,2%); empréstimos 
com taxas  menores  (25%); 
postergação de recolhimento de 
ICMS (20,8%).

Presidente da cdl/BH, marcelo de souza e silva

CD
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uma vida dedicada ao teatro:
conheça a história de Beth Haas

Atualmente trabalhando com idosos, professora acredita na arte como agente transformador

Há mais de 30 anos, Beth Haas 
dedica sua vida ao teatro. Com 
passagens pelo Colégio Pio XII, 
uEMG, Teatro Marília, Teatro Fran-
cisco nunes e outras importantes 
instituições do ramo, atualmente, 
está à frente do Grupo de Teatro 
Sementes, que tem como sede o 
Centro de referência da Pessoa 
Idosa, no bairro Caiçara, região 
noroeste de Belo Horizonte.

Beth é, de fato, apaixonada 
pelo que faz. “Acredito na arte 
como transformação. Ela nos au-
xilia a sermos pessoas melhores. 
Quando há um obstáculo, a arte 
ajuda a vencê-lo. O dom de ensinar 
é uma dádiva. Poder passar isso 
para frente e mostrar o prazer que 
a arte dá é uma inspiração”.

O teatro entrou na vida de Beth 
desde a infância. “Fazia persona-
gens na TV. Tive uma trajetória 
grande no Brasil também. Vim do 
rio de Janeiro para Belo Horizonte 
e a capital mineira me conquistou, 
foi amor à primeira vista”.

Aqui, ela viu a oportunidade 
de seguir sua carreira. “BH é uma 
cidade que abraça e respira a arte. 
E acredito na qualidade de um 
bom grupo, pois nunca fazemos 
nada sozinhos. Quando a gente 
confia em uma coisa, envolve 
outras pessoas. Por isso, sempre 

tentei fazer o trabalho com o teatro 
paralelamente à educação”.

Depois de um tempo por aqui, 
Beth recebeu o que julga ser um pre-
sente: a oportunidade de coordenar 

a parte teatral do Centro de referência 
à Pessoa Idosa. “É um espaço maravi-
lhoso, onde o idoso fica com a gente 
quase que o dia inteiro, pois temos 
duas oficinas de teatro”.

Dentro desse trabalho, foi cria-
do o Grupo de Teatro Sementes. 
recebemos diversos idosos, de 
idades diferenciadas, para oficinas 
de teatro, música e dança. A ideia 

principal é plantar essa semente 
no coração de cada pessoa que 
nos assiste. Deixar ali uma muda 
de otimismo de acreditar em um 
mundo melhor, na arte como forta-

leza, fonte de energia e ponte para 
novas conquistas nas nossas vidas”.

Ela conta que é exatamente isso 
que tenta fazer em suas oficinas. 
“Planto essa semente em meus 
alunos. Tenho idosas de 96 anos que 
representam e atuam lindamente. 
Independentemente da idade, a ideia 
é essa: a arte pode mudar tudo. Eu 
sou muito grata por esse trabalho pio-
neiro. nós fazemos peças que falam 
da sociedade como um todo e que 
trazem temas relevantes”, conclui.

centro de referência

O Centro de referência à Pessoa 
Idosa é um equipamento da Prefei-
tura de Belo Horizonte que oferece 
programas, serviços e ações, com 
foco na promoção e defesa dos 
direitos da pessoa idosa. Preservar a 
identidade do idoso enquanto sujeito 
de escolhas, propiciar a eles a opor-
tunidade tanto de vivenciar o novo, 
como valorizar suas raízes culturais, 
produzir subjetividades e elevar a au-
toestima são compromissos do local.

O espaço conta com mais de 
18 mil m² e atende cerca de 1.000 
idosos acima de 60 anos. Por lá, 
mais de 20 atividades são feitas 
com os grupos. O Centro de refe-
rência à Pessoa Idosa fica na rua 
Perdizes, 336 – Caiçara, próximo à 
Avenida Pedro II. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

grupo de teatro sementes
A

rq
ui

vo
 P

es
so

al

Carnaval e show de rock
agitam Expominas no

Burguer Festival BH 2020
Programação para todos os gostos encerra o maior evento de hamburgueria

artesanal da capital; entre os convidados estão Lurex (Queen Cover) e Baianas Ozadas

O Festival de Hamburgueria 
Artesanal, Burguer Festival BH 
2020, preparou uma programação 
especial para encerrar, em grande 
estilo, sua primeira edição na ca-
pital mineira, no Expominas. São 
mais de 20 hamburguerias, palco 
com apresentação de bandas de 
todos os estilos, áreas kids, geek e 
games, numa estrutura preparada 
especialmente para o evento. E, 
nesta semana, entre os dias 6 e 9 
de fevereiro, haverá open chopp, 
nos 4 dias, a partir de 18h, por ape-
nas r$ 40,00 (entrada inclusa). Os 
hambúrgueres artesanais que têm 
preço (média) entre r$ 15 e r$ 25. 

O festival conta também com 
uma feira de produtos variados, 
Festival de cervejas Premium, 
palestras e oficinas para quem 
procura entender mais sobre esse 
promissor mercado. E um espaço 
exclusivo para as crianças, com 
brinquedos gigantes e um parque 
de diversões.

Segundo o empresário e um 
dos organizadores do Burguer 
Festival BH 2020, Leandro ruiz, a 
capital mineira vem chamando a 
atenção do país com o crescente 
mercado de hamburguerias arte-
sanais, por isso a ideia de reunir as 
melhores marcas na capital. “BH 
já é referência em gastronomia, 
agora as hamburguerias fazem 
parte desse contexto. Tudo isso 
combinando com boa música, 
carnaval e gente bonita. uma 
programação ideal para todos os 
públicos, em um local que oferece 
segurança, conforto e fácil acesso 
de deslocamento para o público, 
como o Expominas”, avalia.

Open Chopp: r$ 40,00 dá di-
reito à entrada, seis tipos de drinks 
e chopp à vontade, sempre a partir 
de 18h. Ingressos: r$ 15,00 (quinta 

e sexta-feira) e sábado e domingo 
(r$ 20,00), na bilheteria do even-
to no Expominas ou pelo site do 
Sympla. Mais informações: www.
burguerfestival.com.br.

Programação musical - shows 
sempre às 19h30.

na quinta e sexta-feira, dias 6 e 
7 de fevereiro, o palco será invadido 
pelo rock and roll, com as bandas 
Texas Floor e Lurex (Queen Cover), 
respectivamente. no sábado, dia 
8, será a vez de música sertaneja 
com Zé Paulo e Henrique. E, no 
domingo, dia 9, o Carnaval invade 
o Expominas, com o grupo Baianas 
Ozadas, que encerra o evento. 

de braços abertos para receber o 
Brasil e o mundo 

Planejado dentro dos padrões 
internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis 
e multifuncionais do mercado, o 

Centro de Eventos Expominas pos-
sui uma infraestrutura inteligente 
para realizar com sucesso shows, 
eventos corporativos, culturais e 
sociais, nacionais e internacionais. 
São 72 mil metros quadrados de 
área construída dos quais 30 mil 
m2 destinados à área de eventos, 
com capacidade para até 45 mil 
pessoas.

O Expominas BH está loca-
lizado na região do Hipercentro 
da cidade, entre dois grandes 
corredores de acesso à capital, a 
25 minutos do Aeroporto da Pam-
pulha e a 50 minutos do Aeroporto 
de Confins.

Siga nossas redes sociais,
Instagram e Facebook,

(@expominasbh) e confira
mais informações pelo site:
www.expominasbh.com.br

http://www.burguerfestival.com.br
http://www.burguerfestival.com.br


C I D A D E S10 EDIÇÃO DO BRASIL
8 a 15 de fevereiro de 2020

daniel Amaro

Montes Claros possui, hoje, 
uma população flutuante estimada 
de 400 mil pessoas. uma pequena 
parte desse grande contingente 
vive (alguns, há vários anos) sem 
um teto sobre a cabeça, sem 
renda fixa, e sem nenhum tipo de 
ocupação. São os integrantes da 
chamada “população em situação 
de rua”. Essas pessoas, por motivos 
diversos (dependência química, cri-
ses familiares, outras desilusões), 
se afastaram da chamada “vida 
em sociedade”, e passaram a viver 
às margens do resto da população. 

no entanto, todas essas pes-
soas são cidadãs, com direitos 
garantidos pela constituição e me-
recedoras da atenção e do cuidado 
do poder público.

A Prefeitura de Montes Claros 
tem se esforçado para trazer digni-
dade a todas essas pessoas. É por 
isso que a cidade conta hoje com o 
Centro de referência Especializado 
para População em Situação de 

rua (Centro POP), que tem capa-
cidade para atender, diariamente, 
80 pessoas, com quatro refeições 
diárias, obtenção de documentos, 
atendimentos de saúde, oficinas 
de empreendedorismo (em par-
ceria de empresas privadas e com 
encaminhamento para o mercado 
de trabalho), atendimentos psi-
cológicos, oficina de artesanato 
e guarda de pertences. Lá, eles 
também conseguem realizar sua 
higiene pessoal (tomar banho e 
escovar dentes) e lavar suas rou-
pas. A prefeitura possui também 
o serviço de Consultório de rua, 
que oferece atendimento médico 
gratuito pelas ruas da cidade. E 
será inaugurado, em breve, um 
Abrigo Institucional, que oferecerá 
o serviço de acolhimento digno 
para pessoas em situação de rua. 
O novo local terá capacidade e 
estrutura para atender 60 pessoas 
com pernoite e alimentação, tanto 
homens quanto mulheres.

Para conhecer melhor a rea-
lidade dessa população, e assim 
poder ampará-la com mais dig-
nidade, a prefeitura vai realizar o 
Censo da População em Situação 
de rua. nesta terça-feira, 4 de feve-
reiro, na sede do Ministério Público 
de Montes Claros, foi realizada 
uma reunião entre representantes 
da Secretaria de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de Montes 
Claros, Ministério Público e Funda-
ção João Pinheiro, com o objetivo 
de definir os últimos detalhes do 
trabalho, que será realizado no 
mês de março.

Entre os dias 4 e 6 de fevereiro, 
será realizado o treinamento dos 
recenseadores e o alinhamento 
do Setor de Logística. A equipe de 
recenseadores e a equipe de apoio 
serão formadas por servidores do 
Município, do Ministério Público, 
da unimontes, além de integran-
tes da Fundação João Pinheiro e 
pastorais.

carnaval 2020: Juiz de Fora terá
atrações para todos os públicos

Confete, serpentina, glitter, fantasias criativas 
e samba no pé vão marcar o Carnaval de 
Juiz de Fora. Serão 52 atrações entre os 
dias 7 e 25 de fevereiro em diversos pontos 

da cidade. Este ano, a folia está mais diversificada 
e terá atrativos para todos os gostos, desde o frevo 
do Parangolé Valvulado até as marchinhas da 
Banda Daki, passando pelo samba, axé, maracatu, 
batuque e congado, entre outros ritmos. A agenda 
completa dos blocos e bailes pode ser acessada pelo 
site carnavaljf.com.br.

Os eventos acontecem no Centro e em mais 12 
bairros: São Pedro, JK, São Mateus, Vitorino Braga, 
Aeroporto, Santa Luzia, Amazônia, Santo Antônio, Ben-
fica, Mariano Procópio, Floresta e Jardim Esperança. O 
Distrito de rosário de Minas terá 3 dias de festa. Entre 
os nomes confirmados, 36 já participaram em anos 
anteriores e 16 estrearão em 2020.

De acordo com Giovana Bellini, gerente de Aces-
so à Cultura da Funalfa, das propostas recebidas no 
Edital de Atividades Carnavalescas, houve duas de-
sistências e uma impossibilidade de adequação de 
data e local. “Além disso, um dos eventos inscritos 
será realizado em espaço fechado, não havendo, 
nesse caso, necessidade de licenciamento específico 
junto à Secretaria Municipal de Atividades urbanas 
(Semaur)”.

O bloco “Vem pra Muvuka” é um dos estreantes 
e promete arrastar um grande número de foliões. 
“Esperamos muita energia para a nossa estreia. 
Preparamos um repertório bem animado para fa-
zer o público dançar e se divertir. O tema principal 
deste ano é o samba afro e trabalharemos músicas 
dentro deste ritmo, além do reggae, samba reggae, 
etc. Todos estão convidados a curtir com a gente”, 
comenta Ludimila Moreira, uma das organizadoras. 
O grupo se apresenta no dia 13 de fevereiro às 19h, 
na Praça Antônio Carlos. A concentração acontece 
a partir das 17h.

Depois de ficar um ano sem desfilar, o bloco “re-
cordar é Viver”, formado por integrantes do Centro de 
Convivência do Idoso, deverá reunir em torno de 300 

integrantes da terceira idade. Para as crianças, será 
promovida mais uma edição do “Bailinho do Museu 
Ferroviário”, com oficina de máscaras, desfile de fanta-
sias e participação do grupo Maracatu Estrela na Mata.

Grupos tradicionais da cidade também marcam 
presença mais um ano, como o bloco “Domésticas 
de Luxo”. A concentração está marcada para 15 de 
fevereiro às 13h, no Parque Halfeld. A partir das 15h, os 
foliões descem pelo calçadão até chegar na Praça da 
Estação. Com seis décadas de história, será a segunda 
vez que os integrantes vão desfilar sem os adereços que 
fazem alusão aos negros como a tinta preta cobrindo 
o corpo e a peruca com cabelos crespos. A medida foi 
tomada com o objetivo de tentar combater o racismo 
estrutural.

Entre outros destaques está o bloco “Pintinho 
de Ouro”, levando a alegria para o Parque Halfeld. 
O encontro está programado para dia 21 de fevereiro 
às 18h. no mesmo dia, também desfila o “Bloco do 
Beco”. Quem também deve atrair uma multidão de 
foliões ao som de marchinhas e músicas de Carnaval 
é a Banda Daki. A concentração está marcada para 22 
de fevereiro às 10h, no Largo do riachuelo. O grupo 
desfila pela Avenida rio Branco até as proximidades 
da Catedral Metropolitana.

Também no calçadão da rua Halfeld desfila o 
grupo exclusivamente feminino “Bloco do Batom”. O 
evento está agendado para 18 de fevereiro às 18h. O 
Carnaval abre espaço para a inclusão de gênero e traz 
o “Bloco da Benemérita”, liderado pela MC Xuxu. A 
cantora é dona de sucessos como “um Beijo”, “Bonde 
das Travesti” e “Vingancinha”. A concentração será dia 
14 de fevereiro às 17h, na Praça Antônio Carlos.

O diretor-geral da Funalfa, Zezinho Mancini, salien-
ta que o Carnaval de Juiz de Fora está ficando cada 
vez mais profissional. “A gente percebe que os produ-
tores e realizadores buscam novas ferramentas para 
financiamento, com objetivo de garantir a realização 
da festa. Os blocos estão pensando o evento como 
cultura e ativo financeiro para o município”.

Para garantir a segurança da festa, diversos órgãos 
estão empenhados e atentos a todo movimento de orga-
nização de Carnaval da cidade. A Funalfa recomenda que 
os foliões acompanhem a programação oficial e tomem 
cuidado com os convites via redes sociais que não têm 
procedência segura.

A agenda completa
dos blocos e bailes pode

ser acessada pelo site
carnavaljf.com.br

Montes Claros e MP vão realizar censo
da população em situação de rua
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“A reconstrução de minas depende da união
de todos nós”, diz presidente da Amm

A união entre os poderes 
Executivo (estadual e municipal), 
Legislativo e Judiciário, em busca 
do equilíbrio das contas das 
prefeituras mineiras, deu o tom 
dos discursos do evento de apre-
sentação dos projetos do Governo 
do Estado para os municípios 
mineiros em 2020. O presidente 
da AMM, 1º vice-presidente da 
CnM e prefeito de Moema, Julvan 
Lacerda (MDB), fez o discurso de 
abertura da solenidade ao lado 
do governador romeu Zema 
(novo) e das autoridades presen-
tes no encontro que reuniu cerca 
de 300 prefeitos.

O ponto de destaque do 
evento foi o pagamento da pri-
meira parcela do acordo firmado 

entre a AMM e o estado, com 
mediação do TJMG, para a qui-
tação do confisco de r$ 7 bilhões 
da cota-parte dos municípios 
mineiros sobre os valores do ICMS 
e Fundeb. “Esse acordo já come-
çou a render frutos. na verdade, 
começou naquela época (abril de 
2019), quando o governo regula-
rizou os repasses constitucionais 
e, agora, a gente começa a re-
ceber as parcelas. E o Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais 
foi muito importante para isso”, 
declarou o presidente da AMM.

na opinião do governador, 
uma das prioridades do governo 
era fazer o acordo. “Estamos 
dando início à solução de um 
problema que ficou além de 

agarrado, por anos, prejudicando 
a vida de milhões de mineiros. E, 
agora, começa a ter um desfecho. 
É cedo, ainda, para comemorar, 
porque fizemos o pagamento de 
uma das 33 parcelas. Mas, pelo 
menos, temos um futuro, um pla-
no traçado. E, dentro do possível, 
podem ter certeza, quero honrar 
o que foi pactuado. E se fizermos 
as reformas necessárias, quem 
sabe, até honrar antes da data o 
que foi tirado de vocês. Essa verba 
deve ser devolvida a quem é dono 
desses recursos, as prefeituras”.

A importância do trabalho 
integrado para a reconstrução 
do estado, após as chuvas de 
janeiro, que deixaram mais de 
200 municípios em situação crí-
tica, foi outra questão salientada 
por Julvan Lacerda. Em função 
das fortes chuvas que atingiram 
Minas Gerais nos últimos dias, o 
governador assumiu um compro-
misso público de antecipar o pa-
gamento dessas parcelas para os 
municípios em situação de emer-
gência/calamidade. Diante disso, 
a segunda parcela destinada a 
esses municípios (196 atualmen-
te) será depositada em 12 de feve-
reiro e a terceira em 12 de março.

Julvan lacerda:
“esse acordo já

começou a
render frutos”
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
Quem sABe, sABe Advogado & Jornalista

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

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

cArnAvAl deve movimentAr r$ 8 Bi no turismo

Aumento no Aluguel de cAçAmBAs

mAles dos grAndes centros urBAnos

A movimentação econômica 
para o Carnaval tem deixado o setor 
do turismo otimista. Minas Gerais, 
por exemplo, deverá atingir cifras 
milionárias. Segundo estimativa 
da Confederação nacional do Co-

mércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CnC), em 2020, a festa deverá 
injetar r$ 8 bilhões na economia, 
um aumento de r$ 80 milhões 
em relação ao ano passado. Des-
taque para os bares e restaurantes 

(r$ 4,8 bi) e empresas de transpor-
te de passageiros rodoviário, aéreo 
e de locação de veículos rodoviários 
(r$ 1,3 bi). Em Minas são esperados 
cerca de 5 milhões de foliões. 

Fonte: Ministério do Turismo

Os proprietários de caçambas 
estão faturando alto depois das 
fortes chuvas que castigou Belo 
Horizonte nas últimas semanas. 
Com o aumento da demanda, o 
preço do aluguel está até 6% maior 
em relação a fevereiro do ano 
passado, segundo o site Mercado 

Mineiro. Devido à necessidade de 
coleta e remoção dos entulhos, a 
procura pelo serviço cresceu consi-
deravelmente. numa situação de 
calamidade como essa é o mercado 
quem dita as regras em função 
da demanda. Mas não é justo 
aumentar os valores dos produtos 

e serviços neste momento, porque 
é agora que a população está preci-
sando de ajuda e de solidariedade. 
A prefeitura está fazendo a sua 
parte na recuperação dos estragos, 
mas sozinha não consegue atender 
toda a cidade, que tem mais de 2,5 
milhões de habitantes.

Moradores das grandes cidades 
estão mais propensos de serem aco-
metidos por uma série de doenças. 
É o que aponta uma pesquisa feita 
por cientistas da Lituânia, na Europa. 
Entre os males estão doenças cardía-

cas, diabetes e derrame. A poluição 
do ar, comum nos grandes centros 
urbanos, pode interferir na ocorrên-
cia dessas patologias, deixando os 
moradores ainda mais vulneráveis. 
O fundamental é que nossas políti-

cas públicas criem soluções para que 
seja possível aumentar o bem-estar 
coletivo e não apenas o individual. 
Assim haverá possibilidade de redu-
zir o impacto dos dados coletados 
nessa pesquisa.

Programa Aprendiz legal. O Centro de Inte-
gração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE-MG), 
em parceria com a Fundação roberto Marinho 
(FrM), passou a adotar o programa Aprendiz Legal 
que oferece aulas em suas unidades e encaminha 
os jovens para as empresas onde têm a oportuni-
dade de conseguir o primeiro emprego. A meta 
é atingir 10 mil adolescentes até 2023. Em Minas 
Gerais, existe um potencial de contratação de 97 
mil jovens. O programa apoia a implementação 
da Lei da Aprendizagem, que determina que as 
empresas de médio e grande portes destinem de 
5% a 15% de suas vagas à contratação de pessoas 
com idade entre 14 e 24 anos. Bela iniciativa do 
CIEE, já que promove o combate ao trabalho 
infantil e à evasão escolar, uma vez que, para 
entrar no programa, é preciso estar matriculado 
na educação básica.  

BH já tem metade da frota dos ônibus com 
ar-condicionado. Conforme o Decreto nº 16.568, 
de 2 de fevereiro de 2017, os veículos destinados 
à prestação dos serviços de transporte público 
coletivo e convencional de passageiros por ôni-
bus em Belo Horizonte deverão ser equipados 
com suspensão a ar, bem como com sistema 
de ar-condicionado. Essa é uma das medidas 
anunciadas pelo prefeito Alexandre Kalil (PDS) 
durante sua campanha política e que está sendo 
cumprida. O Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) tem 
investido no sistema de transporte público para 
melhorar os serviços prestados aos cidadãos. Já 
são mais de 1.200 ônibus com ar-condicionado e 
suspensão a ar que circulam pela cidade, trazendo 
mais conforto para os motoristas e acessibilidade 
para a população.

c A n A l   A B e r t o

Após bater o recorde de pessoas 
capacitadas em 2019, com 6.669 
participantes certificados, a Prefeitu-
ra de uberlândia abriu as primeiras 
turmas de cursos profissionalizantes 
em 2020. Em fevereiro, serão ofer-
tadas 20 opções de qualificação 
em seis espaços do município. A 
maioria começará a partir do dia 
10, mas as inscrições permanecem 
abertas ao longo de todo o ano.

Os cursos disponibilizados 
pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho 
e Habitação estão espalhados 
pelos Centros Profissionalizantes 
dos bairros Morumbi, Lagoinha, 
Planalto, Campo Alegre e Lui-
zote de Freitas e na Estação da 
Juventude.

neste mês, são ofertadas mo-
dalidades como mecânica automo-
tiva, costura criativa, informática 
profissional, capacitação financei-
ra, culinária mineira, secretariado 
executivo, capacitação em rH, 
mecânica auto center, social me-
dia, auxiliar administrativo, dentre 
várias outras opções.

trabalho permanente

Desde 2017, a gestão municipal 
tem trabalhado para aumentar a 
oferta de turmas e cursos. nos úl-
timos 3 anos, mais de 12,9 mil pes-
soas receberam certificações. “Ano 
passado, ficamos muito felizes com 
os resultados obtidos. Estamos 
podendo, a cada ano, ajudar mais 

as pessoas que precisam. Para 
2020, vamos continuar focados em 
oferecer oportunidades gratuitas 
para pessoas conseguirem a tão 
sonhada vaga no mercado de 
trabalho”, destacou a secretária à 
frente da pasta, Iracema Marques.

Além de ter a idade mínima 
de 16 anos, os interessados de-
vem ter nível de escolaridade com-
patível com a especificidade de cada 
curso. A renda familiar também 
precisa ser de, no máximo, até três 
salários mínimos. Para se inscrever, 
basta ir até uma das unidades e 
apresentar documento de identida-
de com foto e CPF originais e com-
provantes de endereço e de renda 
familiar. Mais informações podem 
ser adquiridas no site da prefeitura.

decreto em contagem dará isenção
do iPtu a imóveis atingidos pela chuva

A Prefeitura de Contagem vem 
tomando desde o ano passado 
medidas legais para minimizar e 
reparar os danos causados pela 
chuva. Entre elas, a suspensão da 
cobrança do Imposto Predial e Ter-
ritorial urbano (IPTu) de imóveis 
atingidos por enchentes e desliza-
mento de terra. Esses imóveis serão 
mapeados e, de posse de laudos da 
Defesa Civil Municipal, a Secretaria 
de Fazenda isentará aqueles que 
apresentarem danos.

A suspensão da cobrança está 
prevista na Lei Complementar (LC) 
nº 289/2019, que dispõe sobre 
incentivos fiscais relacionados a 
tributos municipais, sancionada em 
18 de dezembro pelo prefeito Alex 
de Freitas. Em 2020, devido aos inú-
meros danos causados pela chuva 
desde 19 de janeiro, alguns decretos 
foram assinados pelo prefeito.

O Decreto nº 1.413, assinado 
em 21 de janeiro, regulamenta a 
LC nº 289 no que diz respeito aos 

incentivos fiscais. Os imóveis que 
sofreram os efeitos das enchen-
tes indicados pela Defesa Civil 
Municipal, em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Fazenda, 
serão isentos do IPTu em 2020, 
cuja cobrança começa em abril.

“Em relação aos imóveis afe-
tados pelas chuvas em 2020, 
vamos publicar um decreto espe-
cífico para a isenção do IPTu. Esse 
decreto vai reforçar o conteúdo 
da LC nº 289/2019 e do Decreto 
nº 1.413/2020. É importante res-
saltar que a maioria dos imóveis 
atingidos pelas enchentes e ala-
gamentos neste ano já é isenta do 
IPTu. De qualquer forma, vamos 
mapear, em conjunto com a Defesa 
Social do município, quais são os 
imóveis danificados e em vez de 
lançarmos a cobrança para depois 
abrirmos para a possibilidade de 
contestação, vamos fazer essa 
identificação prévia para que os 
proprietários sejam assegurados 
pela isenção”, explica o secretário 
Municipal de Fazenda, Gilberto 
ramos.

secretário municipal de Fazenda, gilberto ramos
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o seu consórcio multibrasileiro

loraynne Araujo

Presidente dA AssociAção mineirA de cronistAs
esPortivos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos gomes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A Itatiaia realizou no dia 30, a entrega do 57º Troféu Guará BMG, que premiou os melhores do futebol 
mineiro em 2019, no Buffet Catharina, no bairro Estoril, em Belo Horizonte.

Estiveram presentes autoridades com a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia e o presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas, Agostinho Patrus (PV), além de jogadores, técnicos, dirigentes dos três 
maiores clubes mineiros e ex-atletas, como os ídolos Palhinha, de Cruzeiro e Atlético, e reinaldo e Dadá Ma-
ravilha, do clube alvinegro. 

seleção guará

 goleiro: Cleiton (Atlético) 
lateral-direito: Orejuela (Cruzeiro) 
zagueiros: ricardo Silva (América) e Cacá (Cruzeiro) 
lateral-esquerdo: João Paulo (América) 
volantes: Juninho (América) e Jair (Atlético) 
meias: Cazares (Atlético) e Matheusinho (América) 
Atacantes: Júnior Viçosa (América) e Marquinhos (Atlético) 
técnico: Felipe Conceição (América)

outros prêmios

guará especial: Dona Salomé 
Artilheiro: Fred (Cruzeiro) 
revelação: Cacá (Cruzeiro) 
craque do ano: Cazares (Atlético) 
dirigente do ano: Marcus Salum (América) 
árbitro do ano: Igor Junio Benevenuto 
cruzeiro: campeão Mineiro Masculino e Feminino 
Atlético: campeão Mineiro Sub-20 
coimbra: campeão Mineiro Módulo II 
minas tênis clube: campeão da Superliga Feminina de Vôlei, da Copa do Brasil Feminina de Vôlei e do Sul-
-Americano Feminino de Vôlei 
sada cruzeiro: campeão da Copa do Brasil de Vôlei Masculino e do Sul-Americano de Vôlei Masculino

novidade no futebol mineiro

A elite do nosso fute-
bol tem convidado 
novo e especial. 
Está entrando no 

salão nobre um jovem simpá-
tico, empolgado e organizado 
personagem. Seu nome é 
Coimbra Sports, mais do que 
um time de futebol, um clube 
que nasceu forte, saudável e 
com saúde para crescer muito.

nasceu em nova Lima em 
1986, fruto do sonho de vários 
jovens apaixonados pela bola 
e fãs do craque Zico. Por esta 
razão batizaram o time com o 
nome do ídolo: Artur Antunes 
Coimbra. Acertaram em cheio. 
O clube nasceu para brilhar. 

Até 2006 era totalmente 
amador. nesta época um 
grupo de empresários resolveu 
assumir e transformar tudo 
num clube empresa. Em 2009 
virou time profissional com o 
objetivo de disputar a segun-
da divisão do Campeonato 
Mineiro. uma experiência 
superválida.  

O grande salto aconteceu 
em 2016 com a mudança da 
sede para Contagem e início 
da construção de um moderno 
centro de treinamentos, cujo 
patrono é o empresário Flávio 
Pentagna Guimarães, um dos 
maiores empresários do Brasil. 

Com 100 mil metros qua-
drados, dois gramados oficiais, 
um deles com um pequeno 
estádio com arquibancadas, 
alojamentos, vestiários, acade-
mia completa, departamento 
médico e auditório. O espaço 
recebe os atletas do sub-20 e 
do profissional. 

Com essa estrutura, ain-
da em fase de complementa-
ção e uma gestão altamen-
te qualificada, o Coimbra 
Sports vem cumprindo seus 

objetivos, seguindo à risca 
um planejamento bem cons-
truído e muito acima do que 
é feito nos maiores clubes 
do Brasil. 

Dentro de campo é um 
sucesso. Subiu da segunda 
divisão para o módulo dois, 
conquistou o titulo desta sé-
rie e, agora, em 2020 chega 
com moral no módulo I. O 
principal do futebol mineiro. 

O Coimbra Sports tem 
como mascote a águia que 
simboliza a vitória. uma ave 
forte e com visão para supe-
rar obstáculos. Certamente 
vai levar o clube a voos cada 
vez mais altos.

O time utiliza a cor laran-
ja em seu uniforme. Dando 
um visual moderno e po-
tente, lembrando à famosa 
laranja mecânica holande-
sa. O clube valoriza muito 
os jovens talentos, dando 
oportunidade a jogadores 
que, por vários motivos, 
não conseguem jogar em 
outros times, mesclando esta 
juventude com jogadores 
experientes, formando assim 
um tempero interessante. 

Ao mesmo tempo vai for-
matando sua base, forjando 
valores para seu futuro, inclu-
sive promovendo uma interes-
sante captação de garotos que 
sonham em jogar futebol. Os 
interessados se inscrevem no 
site do clube e são chamados 
para testes. 

Administrado como uma 
empresa, com planejamento, 
orçamento e gestão profissio-
nal, o Coimbra é um exemplo 
que precisa ser olhado com 
atenção pelos demais clubes, 
tradicionais ou não.  

Outro trabalho interes-
sante é que o Coimbra está 

abraçando com carinho a 
população da cidade de Con-
tagem, sua sede. Apoia e 
interage com os movimentos 
sociais e esportivos do municí-
pio, fornece ônibus para levar 
populares aos jogos e muitas 
outras ações importantes. 
Aos poucos vai formando seu 
público torcedor e quem sabe 
se transformando no segundo 
time da maioria.

A simpatia do clube é tão 
forte que boa parte da impren-
sa esportiva abriu espaço para 
divulgar a novidade. Jogos do 
caçula estão sendo transmi-
tidos pelas modernas rádios 
webs. Grupos de jornalistas 
participam ativamente da vida 
do time via redes sociais. A As-
sociação Mineira de Cronistas 
Esportivos (AMCE) vem rece-
bendo diversos pedidos de cre-
denciamento para cobertura 
do Coimbra. É um clube novo, 
sem muitos torcedores, mas 
esbanjando alegria, simpatia 
e totalmente integrado as 
mais avançadas tecnologias. 

no momento que viven-
ciamos com tristeza a falência 
de diversos times do nosso 
interior, alguns já extintos e 
observamos vários grandes 
clubes do Brasil totalmente 
endividados, vendendo seus 
craques e buscando reforços 
em países sem tradição no 
futebol para suprir suas ca-
rências, é de uma esperança 
gigantesca ver surgir um novo 
clube com administração en-
xuta, séria e comprometida 
em fazer bem feito. 

Que os deuses do futebol 
iluminem o caminho do Coim-
bra Sports. Por tudo que estão 
realizando dentro e fora de 
campo merecem aplausos e 
votos de sucesso sempre.

ITATIAIA EnTrEGA 57º TrOFÉu GuArá BMG

tirolesa acima do gramado
é inaugurada no mineirão

Palco do futebol também receberá os amantes dos esportes radicais

Para quem gosta de aven-
tura, Belo Horizonte já 
possui um novo point: 
o Mineirão. não, você 

não leu errado. É que o Gigante 
da Pampulha inaugurou, no últi-
mo dia 28 de janeiro, a Tirolesa 
MeuMineirão, que percorre uma 
extensão de 220 metros a partir 
do anel superior do estádio. 

Além de uma vista privilegiada 
de cima do gramado, quem se 
aventurar irá ficar 35 metros acima 
do chão e a velocidade da descida 
pode variar de 20 a 45 km/h, de-
pendendo do peso do praticante, 
o que influencia diretamente na 
aceleração. O tempo estimado vai 
de 16 a 26 segundos.  

Luiza Macedo, gerente de ope-
rações do MeuMineirão, diz que os 
idealizadores do projeto estão com 
uma expectativa alta. “Queremos 

que todos os participantes tenham 
uma experiência única, com muita 
emoção e adrenalina. Além disso, 
percebemos que todos saem exta-
siados da tirolesa”. 

A maior parte das pessoas 
pode participar da aventura, exceto 
crianças com menos de 4 anos, 
é necessário ainda, no mínimo, 
1,10 metro de estatura. “A tirolesa 
será uma atração permanente do 
Tour MeuMineirão, sendo que, em 
dias de jogos, o funcionamento é 

diferenciado, pois a desmontamos 
4h antes da partida e para dias de 
shows, a negociação é específica 
para cada evento e produtor”. 

Questionada sobre a seguran-
ça da atração, Luiza afirma que “a 
tirolesa opera seguindo as normas 
de segurança, tendo todas as auto-
rizações necessárias”. 

Quem decidir encarar o desafio 
e curtir um novo tipo de vista do 
Mineirão pode adquirir o ingresso 
na recepção do Museu Brasileiro 
do Futebol (MBF) ou pelo site 
meumineirao.com.br. O valor é de 
r$ 50 por pessoa.

experiência 

uma das pessoas que já foi na 
tirolesa é a estudante de nutrição 
Sabrina Oliveira. Ela conta que 
conheceu a atração após a divul-
gação em outros veículos de co-
municação. “Quando saiu o mapa 
das atrações do Festival Planeta 
Brasil, conferi onde ela havia sido 
instalada para ser minha primeira 
atividade do dia”. 

Por gostar de aventuras, ela 
não pensou duas vezes antes de 
procurar a tirolesa. “Foi uma delícia! 
Gostei tanto que se a fila, durante o 
festival, não estivesse tão grande, 
teria ido mais uma vez. Queria 

que a descida fosse mais rápida, 
com mais emoção, mas foi muito 
bom e seguro. recomendo irem, 

inclusive já informei sobre valor e a 
permanência para todo mundo que 
me perguntou”, finaliza.

serviço:

tirolesa meumineirão
Terça a sexta: 11h, 13h30 e 15h
Sábado, domingo e feriados: 11h e 13h30

valor:
r$ 50,00
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Araújo e úrsula nogueira

dadá, Palhinha,
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