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orgÂnicos FAturAm r$ 4,5 bi
Ser sustentável está em alta e um dos setores que colhe bons frutos devido a essa tendência é o de produtos naturais. Segundo 

estimativa da Organis, entidade setorial dos orgânicos no país, o segmento movimentou R$ 4,5 bilhões no Brasil em 2019, 
o que representa um crescimento de até 15%. De acordo com a pesquisa “Panorama do consumo de orgânicos no Bra-

sil”, 19% da população consumiu algum produto natural no ano passado. Entre as mercadorias mais compradas, 
despontam frutas, verduras e alface. Além disso, saúde é a principal razão apontada por esses consumidores 

pela preferência destes itens. “É um público que tem olhar jovem sobre o mundo e que acompanha 
a onda sustentável, com uma visão crítica e que 

quer saber como as coisas são feitas e 
quem se beneficia delas”, define 

Clauber Cruz, diretor da 
Organis.
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Brasil pode ter “drogômetro” para detectar
consumo de drogas ilícitas no trânsito

Uma pesquisa feita pela Cruz Vermelha Brasileira 
revelou que 86% da população da capital mineira se 
declara bem informada sobre como prevenir a dengue. 
Porém o uso de aerossol (16%), repelente elétrico líqui-

do (27%) e a vacina (14%) são alternativas pouco conhe-
cidas, o que significa que parte dos belo-horizontinos 
não praticam a proteção completa e constante contra 
o vetor.

População de Belo Horizonte não faz
prevenção completa contra a dengue

vocÊ sAbe o Que É PArAlisiA do sono?

Horripilante! Essa é uma boa palavra para descrever a 
sensação da paralisia do sono. Ao ser acometida pelo qua-
dro, a pessoa sabe que está acordada, mas não consegue 
se mexer, pois perde, momentaneamente, o controle mus-
cular de seu corpo. Em casos mais dramáticos, ela pode ter 
alucinações como ouvir vozes, sentir a presença de alguém 
e até ver imagens. Estima-se que pelo menos uma vez na 
vida todos iremos passar por esse susto. 

Política de abstinência sexual contra gravidez
precoce tem pouco fundamento científico

No começo do mês, o governo federal lançou uma cam-
panha para incentivar a abstinência sexual como uma das 
formas de se evitar a gravidez precoce. Para a ginecologista 
e obstetrícia Camilla Pinheiro Barros, esse programa tem 
pouco embasamento científico para ser replicado em larga 
escala. “A abstinência sexual tem pouca evidência para jus-
tificar sua replicação generalizada; em contrapartida, fortes 
indícios sugerem que alguns programas abrangentes devem 
ser amplamente divulgados”.

sem dinheiro para investir, mulheres
contam como conseguiram emagrecer

Projeto “rede em Alerta” visa garantir
segurança dos moradores de Juiz de Fora

Lançado recentemente, o projeto “Rede em Alerta” visa 
estabelecer uma linha direta entre a Segurança Urbana e 
Cidadania (Sesuc), por meio da Defesa Civil da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), e as lideranças das associações de 
bairros, com objetivo de minimizar eventuais transtornos 
causados pelas chuvas, por meio de informações rápidas 
e seguras compartilhadas via WhatsApp. “Esse é um passo 
importante para a cidade na garantia da segurança da 
população”, aponta o secretário de Segurança Urbana e 
Cidadania (Sesuc), José Sóter de Figueiroa Neto.

O suor presente na digital e 10 minutos são tudo que um 
dispositivo, chamado de Intelligent Fingerprinting e conhecido 
como “drogômetro”, precisa para identificar se uma pessoa 
usou alguma substância ilícita nas últimas 10 horas. O equi-
pamento é uma das propostas apresentadas ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP) para que seja usado por 
agentes de fiscalização no trânsito. Em abril, o MJSP decidirá 
se o Brasil vai implementar a política de segurança no combate 
a entorpecentes nas vias e qual aparelho será usado.
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loraynne Araujo

A s chuvas que caíram em janeiro 
em Minas Gerais, especialmen-
te em Belo Horizonte, deixaram 
marcas de variadas naturezas, 

tal a quantidade e intensidade de água 
que caiu dos céus, levando muita gente 
a imaginar que o mundo acabaria, uma 
vez mais, por meio de um novo dilúvio. 

Carros flutuavam, qual Arca de Noé, 
e eram levados pela força das águas 
ruas abaixo, numa cena jamais vista, em 
toda a centenária história da Capital das 
Alterosas. Afinal, foram mais de 180 milí-
metros de precipitação, em pouco mais 
de 3h, situação agravada pela topografia 
montanhosa da cidade impermeabiliza-
da, contribuindo para que toda a água 
desça para as partes mais baixas, onde 
antigamente havia córregos, que hoje 
são canalizados.

Quase 200 cidades mineiras decreta-
ram estado de emergência e mais de 50 
pessoas morreram em decorrência das 
fortes chuvas. A Defesa Civil contabilizou 
mais de 45 mil desalojados e quase 9 mil 
desabrigados. Além das perdas humanas 
irrecuperáveis, os prejuízos materiais 
foram vultosos, pois, convenhamos, 
planejamento algum poderia prever um 
caos dessa ordem. Nunca chovera tanto 
em janeiro. O volume deste ano foi três 
vezes superior à média histórica.

O Instituto Nacional de Meteorologia 
fez sua parte, emitindo alerta de forte tem-
poral, o que arrefeceu um pouco as graves 
consequências. Muita gente ficou em 
casa, protegendo-se de engarrafamentos 
no trânsito em regiões tradicionalmente 

críticas. Mas em áreas de risco, onde 
houve deslizamentos de terra, algumas 
pessoas morreram soterradas, dentro da 
própria casa por falta de opção ou por se 
recusarem a atender o apelo para aban-
donarem o local. Um problema recorrente 
e que desafia as autoridades.

Como nem sempre há bonança após 
um temporal, o dia 23 de janeiro, de 
maneira especial, poderá servir de pa-
radigma aos técnicos em planejamento 
urbano e às autoridades que deverão 
engendrar fórmulas capazes de atenuar 
os impactos negativos de uma tempestade 
de tal magnitude. E com certa urgência, 
pois os fatores climáticos que ensejaram 
a intempérie podem se repetir, em futuro 
incerto, e a população precisa ser mais 
bem informada e orientada antes que o 
caos se instale.

Não se trata de buscar ideias mirabo-
lantes, nem mesmo de se empreender 
esforço para a reinvenção da roda. A troca 
de informações com cidades marcadas por 
viverem o mesmo problema de enchentes 
é fundamental para se equacionar os 
problemas mais emergentes, como o con-
trole do fluxo e da velocidade das águas. 
Nesse sentido, a construção de grandes 
depósitos subterrâneos – os denominados 
piscinões - em áreas críticas, para receber 
a água pluvial em excesso, mostra-se 
como solução passível de mitigar as con-
sequências danosas dos temporais em 
áreas urbanas.

Aliado ao esforço governamental 
com suas obras estruturantes, a criação 
de estímulos tributários para cidadãos 

e empresas que investirem em projetos 
de tetos ecológicos, de permeabilização 
do solo urbano e de captação de águas 
pluviais, dentre outros, são muito bem-
-vindos. E podem ser implementados em 
curto prazo.

Outro aspecto dos mais importantes é 
a mudança cultural dos cidadãos, que têm 
sua participação no caos instalado nas 
grandes cidades. Devem se conscientizar 
que o problema das enchentes é de todos 
nós. Uns, por omissão - normalmente o 
poder público, que pouco investe nessas 
obras que não ficam à vista dos eleitores 
-, outros por ação deletéria ao meio am-
biente, lançando lixo nas redes de água 
pluvial, causando entupimento dessas 
vias de escoamento e facilitando a rápida 
subida das águas nas ruas. Quando o lixo 
passa, assoreia as calhas de drenagem, 
deixando-as cada vez mais rasas e facil-
mente transbordáveis, requerendo investi-
mentos pesados para o desassoreamento.

Quando estudei na Alemanha, pude 
ver de perto o rigor que os alemães têm 
com o meio ambiente. Cada garrafa 
plástica de refrigerante só saía dos su-
permercados com uma taxa de um Euro. 
Depois de consumido o conteúdo, cada 
garrafa devolvida ao supermercado valia 
o mesmo Euro em novas compras. Uma 
fórmula inteligente de se retirar garrafas 
plásticas, principalmente do leito dos rios, 
que lá são muito limpos.

Urge que nos envolvamos todos em 
busca de soluções eficazes para eliminar 
as causas do problema. A nossa apatia e 
inação podem torná-lo muito mais grave.

mudanças de hábitos
consumidor não deve se envergonhar de exigir seu troco na 

hora de pagar por produto com preços “quebrados”. Embora 

se saiba da prática ilegal de muitos comerciantes que, ao invés 

de entregarem as moedas, oferecem chicletes, balas e similares, essa é 

uma exigência da lei.

O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), 

Igor Marchetti, explica que o preço quebrado funciona como um esquema 

de marketing para atrair o cliente, mas, que a prática é abusiva. “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”.

Marchetti orienta ainda que o consumidor que se sentir prejudicado, 

pode reclamar no Procon para que sejam tomadas medidas administra-

tivas contra o estabelecimento, como multa ou, em casos mais graves, 

até a suspensão da atividade.

Segundo o economista Leandro Martins, os comerciantes utilizam os 

preços quebrados como efeito psicológico, transmitindo a sensação de 

que o produto adquirido custa menos do que, de fato, é desembolsado 

pelo cliente.

De acordo com o economista, muitas vezes, o cliente sente vergonha 

de reclamar por poucos centavos, mas ele precisa levar em conta que, de 

pouco em pouco, o prejuízo final pode ser maior do que se imagina. Ele 

acrescenta que, no entanto, esse problema tende a ser cada vez menor 

com o avanço das compras com cartão de crédito e débito.

As moedas de 1 centavo continuam tendo valor legal, mas não são 

mais fabricadas. Segundo 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.

Muitos podem pensar que para solucionar o problema basta o BC 

produzir mais moedas. No entanto, Martins esclarece que isso não re-

solveria, 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”.

No começo de fevereiro, durante a 
Semana Nacional de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência, o governo 

federal lançou uma campanha para incentivar 
a abstinência sexual como uma das formas 
de se evitar a gravidez precoce. Com o mote 
“Tudo tem seu tempo: adolescência primeiro, 
gravidez depois”, a ação é uma parceria entre 
os ministérios da Saúde e da Mulher, Saúde e 
Direitos Humanos e custará aos cofres públicos 
R$ 3,5 milhões. 

Segundo dados do Ministério da Saúde, 
cerca de 930 adolescentes e jovens dão à luz 
todos os dias, ou seja, são mais de 434,5 mil 
mães adolescentes por ano. O Brasil registra a 
maior taxa entre os países da América Latina 
e Caribe, chegando a 68,4 nascidos vivos para 
cada mil adolescentes e jovens. 

Para compreender se a campanha tem 
potencial para reduzir esses números, o edição 
do brasil conversou com Camilla Pinheiro 
Barros (foto). Ela é ginecologista e obstetrícia, 
coordenou o programa de Saúde da Mulher 
por 5 anos e, atualmente, está à frente do 
Centro de Parto Humanizado no Hospital 
Municipal do Estado de São Paulo.

Abstinência sexual contra gravidez precoce tem pouco
fundamento científico para ser imposta à sociedade

existe algum governo que implementou a 
abstinência sexual como política de estado 
para combater as dst’s ou gravidez na 
adolescência? 

Sim, os Estados Unidos adotaram a abstinên-
cia sexual como medida inicial de governo em 
2002 e, atualmente, existem outros programas 
não nacionais em vários estados americanos. 

Quais foram os resultados? 

Em comunidades pequenas existem projetos 
com bons resultados. Grande parte desses progra-
mas são divulgados com resposta positiva para o 
atraso do início da vida sexual e, portanto, menos 
gestações na adolescência. 

esse projeto tem fundamento científico? 

Sim, alguns projetos foram feitos com re-
sultados iniciais satisfatórios.  Porém, houve 
uma revisão de um estudo recente, no qual 
avaliou-se o esforço para reduzir a gravidez 
não intencional e as doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs) em adolescentes, tanto 
a abstinência quanto os programas abran-
gentes de educação sobre sexo e DSTs foram 
oferecidos. 

Com base em critérios especificados, o 
autor pesquisou e revisou 56 estudos que 
avaliaram o impacto de tais currículos (9 de 
abstinência sexual e 48 de políticas mais 
abrangentes) no comportamento sexual dos 
adolescentes. Os resultados indicaram que a 
maioria dos programas de abstinência não 
atrasou o início do sexo e apenas 3 tiveram 
efeitos positivos significativos em qualquer 
comportamento sexual. 

Por outro lado, cerca de dois terços das 
políticas mais abrangentes mostraram fortes 
evidências de que afetaram positivamente o 
comportamento sexual dos jovens, incluindo 
o atraso no início do sexo e o aumento do 
uso de preservativos e contraceptivos. Com 
base nessa revisão, a abstinência sexual tem 
pouca evidência para justificar sua replicação 
generalizada; em contrapartida, fortes indícios 
sugerem que alguns programas abrangentes 
devem ser amplamente divulgados.

ensinar a usar e distribuir camisinhas in-
centiva os jovens a iniciarem a vida sexual 
precocemente? 

Não, ensinar sobre contracepção não é asso-
ciado ao aumento do risco de atividade sexual 
adolescente ou DSTs. As adolescentes que rece-
beram educação sexual abrangente tiveram um 
risco menor de gravidez do que as que tiveram 
educação sexual apenas com abstinência ou ne-
nhuma orientação. Ou seja, são necessários uma 
educação sexual de qualidade e suporte familiar.  

A defensoria Pública da união recomendou 
ao ministério da saúde para lançar essa 
campanha. Qual é a sua opinião sobre o 
assunto? o órgão fez bem ao fazer essa 
recomendação?  

Não existe certo e errado neste ponto, depen-
dendo da idade, adiar o início da vida sexual pode 
ser a melhor opção, porém vejo a educação sexual 
como forma mais eficaz. Acredito que educar e for-
necer as informações necessárias são os melhores 
caminhos para orientar os jovens.

Adolescentes que receberam educação sexual
abrangente tiveram um risco menor de gravidez
do que as que tiveram educação sexual apenas

com abstinência ou nenhuma orientação
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A ministra da mulher, da Família e dos direitos Humanos, damares Alves, e o ministro da
saúde, luiz Henrique mandetta, durante lançamento da campanha “tudo tem seu tempo”
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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

Com o objetivo de minimizar e repa-
rar os danos causados a pequenas 
empresas pela chuva nos meses de 
janeiro e fevereiro deste ano no esta-

do, o governador Romeu Zema (Novo) assi-
nou decreto concedendo benefício fiscal aos 
estabelecimentos localizados em municípios 
declarados em situação de emergência ou 
estado de calamidade pública. A medida foi 
determinada após reunião com empresários e 
entidades do comércio, no início de fevereiro, 
em Belo Horizonte, onde foram apresentados 
dados sobre os impactos dos temporais no 
comércio da capital mineira.

A assinatura do decreto foi realizada no dia 
12, na Cidade Administrativa, e contou com a 
presença do coordenador estadual da Defesa 
Civil de Minas Gerais, coronel Rodrigo Rodrigues, 
o secretário adjunto da Secretaria de Estado 
de Fazenda (SEF), Luiz Cláudio Gomes, e do 

presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, 
Marcelo de Souza e Silva.

“Conseguimos a autorização do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz) para 
não cobrarmos multa nem juros do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Merca-
dorias e Prestação de Serviços de Transporte In-
terestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), relativo aos meses de janeiro e fevereiro, 
do contribuinte atingido pela chuva que tenha 
que recolher até R$ 30 mil por mês. Para isso, 
ele deverá fazer o pagamento até 31 de março. 
Poderemos, alternativamente, parcelar o valor 
em seis vezes, a partir dessa data”, afirmou o 
governador.

O decreto prevê, ainda, benefícios para 
os empresários que precisaram investir em 
novos equipamentos para a manutenção das 
atividades em seus negócios. “Também conse-
guimos isentar o ICMS para aquisição de ativo 

imobilizado das empresas atingidas em até R$ 
50 mil. A empresa que precisar comprar novos 
equipamentos para recompor os ativos que 
perderam na chuva, vão ter desconto integral do 
ICMS no recolhimento até R$ 50 mil”, completou 
o governador.

Zema lembrou, ainda, a disponibilização 
de linhas de crédito pelo Banco de Desenvolvi-
mento de Minas Gerais (BDMG) com melhores 
condições e prazos para as micro e pequenas 
empresas atingidas pelas chuvas. O BDMG 
Solidário contempla a oferta de carência in-
termediária de 6 meses para os municípios e 
empresas atingidas pelas chuvas e com decreto 
de calamidade.

Para as micro e pequenas empresas das 
cidades atingidas, o BDMG Solidário conta com 
condições bastante acessíveis: taxas de juros a 
partir de 0,83% ao mês, com pagamento em até 
48 parcelas fixas e carência de até seis meses.

tJmg lança iniciativa
de combate à corrupção

Tribunal mineiro é o primeiro órgão do Poder Judiciário a adotar medida

Zema assina decreto beneficiando pequenas
empresas atingidas pelas chuvas no estado

Medida isenta cobrança do ICMS de ativos imobilizados e dos juros do imposto dos meses de janeiro e fevereiro de 2020
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O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), em um ato de pioneirismo, 
tornou-se, no dia 10 de fevereiro, a 
primeira Corte estadual do país a 

lançar uma iniciativa voltada exclusivamente 
ao combate à prática de corrupção e fraudes: 
o Programa de Integridade.

Para marcar o lançamento da iniciativa, de 
caráter histórico, foi realizada uma solenidade 
no auditório do Tribunal Pleno, na capital, reu-
nindo a direção do Judiciário mineiro e inúmeros 
desembargadores, juízes e servidores da Casa, 
além de membros dos demais Poderes.

O Programa de Integridade consiste em um 
conjunto de ações para prevenção, detecção e 
remediação de práticas de corrupção, fraudes, 
irregularidades e desvios éticos e de conduta.

“O TJMG incorpora hoje uma nova cultura 
de gestão. Com 297 comarcas, um orçamento 
superior a R$ 7 bilhões e o impulso a programas 
robustos, como a implantação do processo 
eletrônico (PJe) em todas as comarcas e a 
construção de fóruns no interior, a elaboração 
de contornos gerenciais para que eles se desen-
volvam sem desvios se tornam indispensáveis”, 
ressaltou o presidente do TJMG, desembargador 
Nelson Missias de Morais.

Ao discursar sobre o lançamento do Pro-
grama de Integridade do TJMG, o presidente 
destacou que, para construir um arcabouço 
de proteção ao dinheiro público, foi lançada 
uma ação participativa e colaborativa de um 
grupo de trabalho, capaz de oferecer a todos 
uma gestão equilibrada, justa e ética, que é a 
obrigação de todo gestor público.

“As ações previstas no programa são 
aparentemente simples e de viés técnico, mas 
terão grande repercussão na vida dos cidadãos. 
Por meio delas, iremos praticamente fechar 
as portas aos desvios e desperdícios. Dessa 
forma, conseguiremos baratear os custos. Com 
isso, garantimos mais recursos para novos in-
vestimentos nas áreas meio e fim no Tribunal, 
possibilitando o aprimoramento da jurisdição 
e, consequentemente, garantindo a oferta da 
justiça mais célere e eficaz que é nossa obriga-
ção”, afirmou.

Durante a cerimônia, foram assinadas as 
portarias que instituem o Código de Conduta, 
a Política de Gestão de Riscos, o Manual de 
Gestão de Riscos, a Política de Integridade 
das Contratações, a Política de Integridade 
para Ingresso de Servidores e o Manual do 
Processo Administrativo de Responsabilização. 

transparência
O superintendente de Planejamento Admi-

nistrativo e Gestão de Bens, Serviços e Patrimô-
nio, desembargador José Arthur de Carvalho 
Pereira Filho, que esteve à frente dos trabalhos 
para a elaboração do Programa de Integridade, 
comentou que foram 20 meses de trabalho 
árduo para elaboração e aprimoramento das 
medidas de proteção ao patrimônio público.

“Trata-se de uma iniciativa pioneira, já que 
o TJMG foi o primeiro a lançar luzes sobre o 
tema. Tal fato nos coloca na vanguarda entre 
os tribunais nacionais, incluindo o Superior 
Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal 
Federal, no tocante à criação de boas práticas 
de governança e valorização da ética e da inte-
gridade”, reforçou.

Como acentuou, vários obstáculos foram 
superados. Em razão da complexidade do as-
sunto, houve inúmeras rodadas de reuniões e 
debates, num esforço concentrado para entrega 
dos produtos gerados.

Ética e transparência

O superintendente administrativo adjunto 
do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, 
destacou o fato de o trabalho ter sido todo reali-
zado no Tribunal, já que não havia paradigmas 
para inspiração.

O magistrado também comentou que a 
sociedade não admite mais falhas no serviço 
público. O Programa de Integridade é um 

sistema de controle que faz com que todas as 
atividades no TJMG sejam marcadas pela ética 
e transparência. “A sociedade tem um sistema 
de contratação com terceiros, de posse de 
servidores, de relacionamento de fornecedores 
com o Tribunal filtrado neste programa. Isso 
facilita, dá mais ética e transparência a essas 
transações”, disse.

institucional 

Foi também apresentado ao público um 
vídeo institucional sobre o Programa de Integri-
dade. A professora Tatiana Camarão, assessora 
técnica do TJMG, apresentou as ações desenvol-
vidas para a iniciativa.

De acordo com ela, os principais pilares do 
programa são o código de conduta, análise de 
riscos e canal de denúncias. “Código de Conduta 
é a política mãe do Programa de Integridade, 
já que ele orienta a atuação dos servidores, dos 
agentes públicos da casa”.

Ela ressaltou a importância dos treinamen-
tos para que todos, não só conheçam o teor dos 
documentos, mas saibam que são responsáveis 
pelos seus atos.

Tatiana destacou a importância da política 
de integridade das contratações que estabelece 
princípios éticos nas negociações com os forne-
cedores e prestadores de serviço.

Outro ponto de destaque, segundo ela, é 
o lançamento do canal unificado “Fale com o 
TJMG” que dá mais segurança e traz indicadores 
mais precisos, além de retorno mais efetivo para 
o manifestante/cidadão.

mecanismos e políticas

O código de conduta criado pelo programa 
orienta todos os colaboradores quanto às regras 
a serem seguidas no ambiente de trabalho, 
com ética e em conformidade com o interesse 
público.

No documento, constam temas como con-
flitos de interesse, patrimônio, brindes e presen-
tes, informação à imprensa e comportamento 
nas redes sociais, segurança da informação e 
acesso a sistemas eletrônico e prevenção a atos 
de corrupção.

A partir desse código, foi elaborada a política 
de integridade das contratações, de modo a 
assegurar negociações públicas pautada nos 
valores do Tribunal mineiro e a política de inte-
gridade no ingresso de servidores.

Presidente nelson missias de morais assina
portarias que instituem código, políticas e

manuais do Programa de integridade
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sucessão em bH
Depois das chuvas intensas que abalaram as estruturas de 

BH, especialmente na periferia, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) 
está focado em encontrar uma solução para o drama. Contudo, 
ninguém está autorizado a falar com ele a respeito do assunto. 

sucessão em sabará
O deputado mauro tramonte (Republicanos) visitou o 

município de Sabará para demonstrar solidariedade em relação 
às vítimas das fortes enchentes que assolaram o município. E, 
por lá, o parlamentar observou que é enorme a popularidade 
política do prefeito Wander borges (PSB).

cena única – Por isso, na cidade, comenta-se que não 
existe ninguém que possa enfrentar borges nas urnas. Mas, 
como as eleições só acontecem no segundo semestre, tudo 
pode acontecer.

Zema e o legislativo
Nos bastidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

existem os pessimistas, aqueles que entendem que o governa-
dor Zema (Novo) terá dificuldades de convivência com alguns 
deputados por não ter uma bancada expressiva. No entanto, 
os mais experientes dizem que o governador está cumprindo 
a promessa de pagar as emendas parlamentares em dia e é 
isso que conta.

sucessão em lagoa santa
Pessoas próximas ao prefeito rogério Avelar (PPS) de 

Lagoa Santa, indicaram que o ex-prefeito da cidade genesco 
Aparecido estaria impedido por lei de concorrer ao pleito deste 
ano. Mas o próprio genesco esclareceu que não tem nada 
disso. Ele já está, inclusive, realizando encontros para discutir 
os temas de sua pré-campanha. A sucessão em Lagoa Santa 
promete ser uma das mais animadas da Grande BH. 

china sem liberdade
Semana passada, o jornalista e apresentador marcelo tas 

colocou em dúvida as informações relacionadas aos números 
de pessoas mortas e acometidas pelo coronavírus na China. 
“É um país fechado, não existe liberdade alguma, inclusive a 
imprensa de lá é amordaçada. Nada que vem de lá pode ser 
100% verdade”, arrematou. 

briga com os índios
Não será fácil conseguir a aprovação da Câmara Federal 

para o projeto do governo autorizando a exploração de ativi-
dade mineral em terras indígenas. “Vai ser um duelo pesado 
e de consequências traumáticas”, prevê o jornalista gerson 
camarotti.

Acúmulo de processos
Ao visitar Belo Horizonte, o presidente do Tribunal Superior 

de Justiça, João otávio de noronha, justificou a importância 
da instalação de um Tribunal Regional Federal em Minas. Ele 
alegou que, atualmente, os desembargadores do TRF 1, com 
sede em Brasília, e jurisdição em diversos estados, inclusive em 
Minas, trabalham com uma média de 15 mil processos. “Assim, 
ninguém consegue trabalhar direito”, disse o presidente. 

china sem democracia
Para o historiador e professor luiz Felipe Pondé, a democra-

cia faz parte do dia a dia da maioria das nações desenvolvidas 
do mundo. Mas, para ele, a China continua subdesenvolvida 
nessa questão. Isso porque a palavra democracia é quase 
proibida por lá.

http://www.defesacivil.mg.gov.br/
http://www.defesacivil.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
http://www.bdmg.mg.gov.br/
https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnRqbWcuanVzLmJyJTJGcG9ydGFsLXRqbWclMkZpbmZvcm1lcyUyRnByb2dyYW1hLWRlLWludGVncmlkYWRlLWRvLXRqbWcuaHRtJTIzLlhrR0R0R2hLaU04OjI1NzE5OTExNTE6cmVkYWNhb0Bqb3JuYWxlZGljYW9kb2JyYXNpbC5jb20uYnI6Y2RjMzMx
https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnRqbWcuanVzLmJyJTJGZmFsZWNvbXRqbWclMkY6MjU3MTk5MTE1MTpyZWRhY2FvQGpvcm5hbGVkaWNhb2RvYnJhc2lsLmNvbS5icjplYWYxZmI=
https://yleatenzaorbe.i-mpr.com/link.php?code=bDpodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnRqbWcuanVzLmJyJTJGZmFsZWNvbXRqbWclMkY6MjU3MTk5MTE1MTpyZWRhY2FvQGpvcm5hbGVkaWNhb2RvYnJhc2lsLmNvbS5icjplYWYxZmI=
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Freud
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Com impactos óbvios sobre a saúde 
mundial, numa extensão que ainda não 
pode ser avaliada com precisão sequer 
razoável, o surgimento do coronavírus na 
China e a sua já esperada disseminação 
pelo mundo afora já vem afetando, de 
maneira significativa, não somente a 
economia daquele país mais, como era 
de se esperar, os mercados  mundiais. A 
influência global chinesa, segundo um ami-
go com quem conversei sobre o assunto, 
chega ao ponto de se poder afirmar que, 
se um chinês der um espirro, lá em Pequim, 
alguém fica gripado em algum lugar do 
mundo – inclusive no Brasil.

E a China deu esse espirro – talvez um 
sintoma do tal coronavírus – ao registrar 
uma projeção de queda de 0,6 ponto 
percentual em na sua estimativa de cresci-
mento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2020, passando dos 6% que se estimava 
alcançar este ano, para  5,4%. Pode pa-
recer pouco, mas somente esta pequena 
diferença, considerados os pretendidos US$ 
6 trilhões, representa bem mais que o PIB 
inteiro de muitos países.

Segundo analistas de mercados, esta 
queda terá impactos no crescimento glo-
bal, entre os quais o de uma China mais 
fechada, com redução nos volumes de 
suas importações e exportações, além de 
uma esperada retração no turismo. Cabe 

lembrar, neste aspecto, que algo em torno 
de 7% de todos os fluxos internacionais 
de turistas são de chineses para outros 
países ou de viajantes que têm o país como 
destino.

Em meio a este cenário, economistas e 
analistas de mercado já se debruçam sobre 
os impactos que o Brasil pode esperar, num 
contexto em que a nossa economia passa 
por um processo de lenta recuperação e 
tem na China seu principal parceiro comer-
cial e que, ainda, exerce grande influência 
sobre os preços das commodities, que são 
o principal item de nossa pauta expor-
tadora. Já está sendo levada em conta, 
por alguns grandes bancos europeus e 
norte-americanos, uma redução nas esti-
mativas de crescimento do PIB brasileiro, 
que chegaria ao final de 2020 não com os 
previstos 2,5%, mas sim de 2,1%. Alguns, 
como Bank of America, já o fizeram: suas 
projeções indicam, por enquanto, uma 
expansão não maior que 2,2%.

Há, ainda, quem avalie que os efeitos 
do coronavírus, maiores ou menores, serão 
de curta duração. Grandes consultorias e 
gestoras internacionais de investimentos, 
como a Western Asset, acreditam que seu 
impacto no crescimento global da econo-
mia é significativo, mas terá duração rela-
tivamente curta. O argumento é o de que 
a China dispõe de múltiplas ferramentas de 

política econômica capazes de amortecer 
os choques, como a flexibilização fiscal e 
cortes nos índices de reservas bancárias. 
Tanto que o banco central chinês já sinali-
zou que fará as intervenções necessárias ao 
fazer duas grandes injeções de liquidez no 
mercado, somando quase US$ 200 bilhões.

Na verdade, segundo avaliam os chi-
neses, os maiores efeitos acontecerão no 
setor de turismo, previsão endossada pela 
UBS, empresa global de gestão de investi-
mentos. Ela estima que os turistas chineses 
reduzirão suas viagens em algo próximo 
de 30%, ainda neste primeiro trimestre, 
uma retração que, ao final de 2020, po-
derá estar na casa dos 60%. O que, para 
o segmento, significa algo quase próximo 
de uma catástrofe, pois eles estão entre 
as pessoas que mais viajam. E o que eles 
viajam não é brincadeira: em 2019 quase 
160 milhões de chineses andaram pelo 
mundo afora, o que representou mais de 
12% de todo o fluxo internacional de saídas.  

Há, porém, entre tantas informações 
desanimadoras, a expectativa de que os 
impactos na economia mundial efetiva-
mente não durem muito tempo e que o 
turismo não seja tão prejudicado, pois já 
surge, em meio a tantos contratempos, 
uma notícia boa: a de que já se encontra 
em desenvolvimento, na Inglaterra, uma 
vacina contra o vírus. Que venha logo.

o espirro chinês

Instagram fatura US$ 20 bi
com publicidade em 2019

O crescimento da rede social Instagram tem 
refletido nas formas de consumir e, automati-
camente, de vender. Prova disso é que, no ano 
passado, a mídia arrecadou US$ 20 bilhões 
só em propagandas, o que representa um 
quarto do total faturado pela empresa-mãe, o 
Facebook, companhia de Mark Zuckerberg. O 
número mostra que o Instagram saiu na frente 
do YouTube, que angariou US$ 15 bilhões com 
a mesma fonte em 2019 (10% da receita total 
do Google). Outro destaque é que, ao contrário 
do YouTube, por exemplo, o Instagram não 
compartilha seus ganhos de publicidade com 
todos os criadores de conteúdo.

O fundador e CEO da Reapm, empresa es-
pecializada em marketing programático, David 
Reck, explica que o Instagram vem ganhando 
evidência no ecossistema financeiro do Face-
book, empresa que o comprou em 2012 por 
US$ 715 milhões. “O aumento considerável 
de usuários ativos, o inovador e diversificado 
sistema de investimento em anúncios, que 
possibilitou às marcas venderem seus produ-
tos, nos mais variados formatos, por meio do 
próprio aplicativo; e as mudanças constantes 
nos algoritmos para uma maior visibilidade 
explicam esse sucesso”.

Outro elemento importante é o fato da 
rede social ser uma plataforma essencialmente 
visual. “Segundo estudos, o nosso cérebro pro-
cessa uma imagem 60.000 vezes mais rápido 
do que um texto. Diversas pesquisas mostram 
que só nos lembramos de 20% do que lemos, 
enquanto retemos 80% do que vemos. Como 
se não bastasse, o conteúdo visual é 43% mais 
convincente e tem 40 vezes mais probabilidade 
de ser compartilhado. Sobre a relevância do 
Instagram para os negócios, atribuo à maior 
visibilidade perante os usuários e as facilidades 
para anunciar”.

Na visão de Reck, o Instagram for Business 
(Instagram para empresas), lançado em 2016, é 
um ótimo exemplo, pois se trata de um conjunto 
de ferramentas que permite que os negócios 
tenham um perfil comercial, façam anúncios e 
acessem dados dos seguidores na plataforma. 
“Ficam disponíveis informações como gênero, 
idade, localização e horários em que essas pes-
soas mais acessam o aplicativo, assim como o 
alcance e o engajamento das publicações. São 
dados relevantes para a criação de uma eficiente 
estratégia de marketing digital”. 

Ele informa que, em 2017, a plataforma afir-
mou que contava com 1 milhão de anunciantes 
ativos por mês. Na época, por meio de uma 
nota, foi divulgado que grande parte deles eram 
pequenas e médias empresas. Em 2018 foi anun-
ciado que o Instagram era acessado por mais 
de 1 bilhão de usuários ativos. “O Instagram traz 
uma série de benefícios que visam não apenas 
potencializar os anúncios, mas aumentar o reco-
nhecimento da marca e otimizar o engajamento 
com públicos estratégicos de interesse. Por exem-
plo, 75% dos usuários disseram já ter tomado 
alguma atitude depois de serem inspirados por 
um conteúdo na plataforma. Segundo uma pes-
quisa da Opinion Box, 48% deles já compraram 
ou contrataram algum produto ou serviço que 
conheceram no Instagram. E, 47% falaram que 
já foi influenciado a comprar”. 

Reck acrescenta ainda que a rede social é 
bastante popular não só entre os usuários, mas 
também pelos anunciantes e publishers. “Ele 
não para de crescer de acordo com números e 
métricas que trazem resultados para os investi-
mentos publicitários”.

Esses resultados foram notados pela empre-
sária Ana Neves, que utiliza a rede social para 
divulgar sua loja de roupas. “Entrei no Instagram 
por demanda e percebi que a mídia se tornou 
um portfólio de negócios. Como publico meus 
produtos lá, depois de um tempo vi a conta crescer 
e trazer novos clientes. Pesquisei sobre o Instagram 
For Business, converti minha conta e, hoje, me pre-
ocupo com estratégias e métricas”. Ela conta que 
sabendo qual era seu público, conseguiu pensar 
melhor no que fazer, em como investir nas publi-
cidades, qual valor aplicar e em quais formatos”.

Reck aponta que o Instagram seguirá como 
tendência. “Ele tem se tornado cada vez mais 
crucial para o cenário futuro do Facebook. Se-
gue despertando o interesse tanto dos usuários 
quanto das marcas e vem crescendo, enquanto a 
receita com publicidade na plataforma principal, 
o Facebook, começa a diminuir. Agora, o aplica-
tivo conquista a verba dos anunciantes com as 
mesmas ferramentas do Facebook: negociando 
anúncios”, conclui.

rede social lucra mais que
Facebook e youtube
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Diversas pesquisas
mostram que só nos

lembramos de 20% do
que lemos, enquanto

retemos 80%
do que vemos

sucessão em Araxá
A imprensa de BH não deu muita importância quando o 

deputado João bosco (Avante) disse que analisava a possibili-
dade de ser candidato a prefeito de Araxá. Por lá, não existem 
pesquisas para avaliar a popularidade do parlamentar, porém, 
todos os pré-candidatos estão de olho em uma realidade: a 
prefeitura tem um orçamento público de causar inveja. Então, 
vai começar a caça ao tesouro.

china e o mundo
“A não ser que aconteça um milagre, o efeito do coronavírus 

na China vai trazer consequências para o crescimento mundial, 
inclusive no Brasil”. Opinião do reitor da Universidade Zumbi 
dos Palmares, José vicente, recentemente na TV Cultura. 

gasolina barata?
Em Brasília, o presidente Jair bolsonaro pediu urgência da 

sua equipe para encontrar uma fórmula que possibilite abaixar 
os preços da gasolina. Mas, isso está sendo um desafio até 
para o ministro da Economia, Paulo guedes, que não está 
conseguindo encontrar uma solução. Opinião da jornalista 
cristiana lôbo.

Juros descontrolados 
Os empresários do Brasil estão questionando a decisão do 

governo em controlar, mediante decreto, os juros do cheque 
especial que estão girando na média de 8% ao ano, quando 
se sabe que a taxa de inflação anual ficará na faixa dos 4%. Os 
especialistas em economia avaliam que se trata de um jogo 
em que só os banqueiros saem ganhando. 

tragédia de brumadinho
O presidente da Associação de Moradores de Brumadi-

nho, Jaime melo, aponta que existe um compromisso dos 
representantes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais com o 
município. Por isso, eles só vão parar as buscas quando a última 
vítima do rompimento da barragem da Vale for encontrada. 
Porém, o presidente não tem a menor ideia de quanto isso 
está custando aos cofres públicos, com certeza, a Vale deverá 
ressarcir esses valores.

Falta planejamento
Ao ver as águas de fevereiro invadir as cidades de São Paulo 

e Belo Horizonte, o cientista político sérgio Fausto, atacou: 
“Seria importante chamar novos engenheiros para refazer 
o planejamento dessas duas cidades”. Bem, nobre cientista, 
resta saber quem pagaria essa conta. Afinal, já imaginaram 
que complexo seria mudar tudo na quatrocentona São Paulo?

Falta seriedade
As pessoas com poder de opinião em Belo Horizonte, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, localidades mais atingidas pelas 
recentes chuvas, declaram que falta competência do poder 
público para evitar as ocupações nas encostas, locais onde 
sempre acontecem deslizamentos, muitos com vítimas fatais.
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leíse costa

PROMOÇÃO
AURORA

TE LEVA PRA
CURAÇAO!

Compre 2 espumantes Aurora, 
cadastre o cupom fiscal no site 

e concorra a 5 viagens com 
acompanhante para Curaçao.

Saiba mais sobre em 
sejogaemcuracao.com.br

2
1

ESPUMANTES

NÚMERO DA SORTE
=

*C
on

su
lte

 n
úm

er
o 

de
 a

ut
or

iz
aç

ão
 S

EC
A
P/

M
E 

e 
re

gu
la

m
en

to
 n

o 
sit

e 
w
w
w
.se

jo
ga

em
cu

ra
ca

o.
co

m
.b
r

com crescimento de 15%, setor de
orgânicos lucra r$ 4,5 bi em 2019

Para 65% dos consumidores, preço continua sendo obstáculo

“Um público que tem olhar jovem 
sobre o mundo e que acompanha a onda  
sustentável, com uma visão crítica e que 
quer saber como as coisas são feitas e 
quem se beneficia delas. São os Millen-
nials e a Geração Z que vêm com um 
pedido de engajamento muito grande”. 
É assim que Clauber Cobi Cruz, diretor da 
Organis, entidade setorial dos orgânicos 
no Brasil, define o perfil de quem con-
some produtos naturais e sustentáveis 
no país. Só no ano passado, o segmento 
movimentou R$ 4,5 bilhões, representan-
do crescimento entre 10% e 15%, segundo 
estimativa da associação.

Para traçar o panorama do consumo de 
orgânicos no Brasil, a entidade encomendou 
uma pesquisa, realizada pela Brain, com 
1.027 entrevistados. Os dados mostram que 
19% da população consumiu algum produto 
orgânico, o que representa um crescimento 
de 4%, em relação ao índice de 2017. A região 
Sul continua sendo a que mais compra pro-
dutos orgânicos (23%), enquanto o Sudeste 
apresentou taxa de 19%.

Entre as mercadorias mais consumidas, 
despontam frutas (25%), verduras (24%) e 
alface (21%). Quando questionados quais 
os motivos que levam a comprar produtos 
orgânicos, a principal razão mencionada é 
saúde (84%), já o meio ambiente aparece 
em 9% das menções. Sobre os locais em 
que preferem adquirir tais itens, as fei-

ras são citadas por 87%. Apenas 4% men-
cionam lojas especializadas em orgânicos.  

Para Cruz, o ano foi proveitoso. “Diante 
deste mal-estar econômico, qual setor con-
seguiu crescer assim? Obviamente ainda 
há muito espaço para se desenvolver. Não 
estamos falando de um produto barato e 
mesmo assim veio com uma força muito 
grande. Nesses últimos 10 anos, a média 
de crescimento foi de 20%”, avalia.

Mencionada pelo diretor, a questão do 
preço aparece em qualquer conversa sobre 
o tema. Os produtos de origem natural e de 
produção sustentável são conhecidos pela 
fama de caros. Essa percepção se confirma 
na pesquisa, entre os que consumiram 
itens orgânicos nos últimos 30 dias, 65% 
aponta o custo como fator para não terem 
comprado mais. O valor do artigo também 
é citado como obstáculo para 43% dos que 
não compraram orgânicos. Também são 
citada dificuldade para encontrar (21%) e 
falta de costume (7%), entre outros. 

A diferença entre os preços dos naturais 
em comparação a produtos não orgânicos 
é o motivo para 48% para 75% dos seus 
consumidores. Entre as justificativas citadas 
pelos clientes aparecem: processo de fabrica-
ção mais caro (48%); mais saudável (18%); 
melhor qualidade de produto (9%); não ter 
agrotóxico (9%), entre outros. Entretanto, 
para maioria (52%), não é plausível tamanha 
diferença nos valores. Como respostas são 
citadas: deveria ter o preço compatível para 
incentivar o consumo (20%); não gasta com 
agrotóxico (15%); existe uma exploração das 
tarifas nesses produtos (12%); tem o mesmo 
valor de custo (9%), entre outros.

Para Cruz, o custo elevado é justo, o que 
precisa mudar é a percepção da população. 
“Qualquer produto elaborado tem um preço 
diferenciado e o orgânico demanda mais 
mão de obra, tem uma escala relativamente 
pequena e sua própria logística”, diz. 

O diretor faz uma leitura positiva da 
pesquisa. “Quem não consome orgânico 
por causa do preço tem um entendimen-
to relativamente errado. Se fizermos um 
trabalho de conscientização do valor 
do orgânico, que é muito mais que um 
produto sem agrotóxico, o público tende 
a valorizar e a pagar mais por ele, assim 

como paga a mais por uma cerveja arte-
sanal”, acredita.

Na expectativa do diretor, ainda há 
muito chão para a expansão. “A cadeia 
animal tem muito para se alargar. Não 
estamos falando só da carne bovina, mas 
suína, pescado, derivados de leite e o fran-
go, que já está um pouco mais avançado. 
Todos têm muito espaço para crescer. 
As frutas e as plant based (baseada em 
legumes e vegetais), como hambúrgue-
res também. Assim como apostamos no 
crescimento das vendas on-line e compras 
governamentais para merendas”, projeta.
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87% dos entrevistados preferem comprar em feiras
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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!

Ângela catão, corregedora da defesa Federal do tribunal regional Federal
da 1ª região de brasília, com o presidente desembargador federal
Ítalo Fioravante e desembargador federal Francisco de Assis betti

Advogado vicente Amorim e o urologista e professor
da uFmg, dr. carlos eduardo corradi Fonseca

A velHA burocrAciA - O presidente Bolsonaro esteve em Minas e no Espírito 
Santo, vestido com o colete da Defesa Civil Federal, anunciou R$ 1 bilhão para 
as cidades atingidas pelas enchentes nos dois estados e no Rio de Janeiro. Só 
que, até hoje, os prefeitos não conseguiram preencher o formulário que a De-
fesa Civil Nacional envia para as cidades que estão em situação de calamidade, 
documento que deverá vir acompanhado de um projeto de recuperação dos 
locais. É muita burocracia. O coronel Alexandre Lucas orientou: “Os prefeitos 
não podem colocar obras inacabadas nos projetos, pois o dinheiro só poderá ser 
empregado pelos problemas gerados pelas chuvas dos últimos dias. A Defesa 
Civil deverá enviar técnicos que vão orientar sobre como preencher o formulário 
e fazer pequenos projetos”. 

senAdor AnAstAsiA - O ex-tucano anunciou sua saída do PSDB, sigla a qual 
adentrou por orientação do então governador Aécio Neves, e sua filiação ao PSD, 
comandado nacionalmente pelo ex-prefeito paulistano Gilberto Kassab. Ninguém sabe 
quais são os verdadeiros motivos da saída de Anastasia do PSDB. Ele já anunciava há 
alguns dias que iria apoiar a reeleição do prefeito Alexandre Kalil (PSD), servindo como 
senha para o ingresso no partido do prefeito. Em Brasília, fala-se na sua eleição para 
a Presidência do Senado, já que ele, atualmente, é o vice-presidente e no PSDB não 
teria chance para tal posto. Também não é descartada sua indicação para o Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Ptb descArtA dilZon melo - O ex-deputado que, por muito tempo, representou 
o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em Minas como presidente, está deixando a sigla 
e voltando ao antigo ninho do MDB. Pelo PTB, Melo já se elegeu prefeito de Varginha 
e deputado estadual pela primeira vez. Nos últimos dias, ele tem se reunido com o 
presidente estadual do MDB, Newton Cardoso Júnior. Melo pode voltar a disputar a 
Prefeitura de Varginha.

A situação vai ficando apertada para o prefeito Alexandre Kalil (PSD) em 
relação à reeleição na capital. Até agora, ele tem, pelo menos, cinco adversários 
que vão dizer que ele foi o único candidato de Belo Horizonte que prometeu 
não fazer nada de novo na cidade e cumpriu a promessa.

mesmo com as chuvas que castigaram algumas cidades da região me-
tropolitana, como Raposos, Contagem, Belo Horizonte, Sabará e Santa Luzia, 
o governo de Minas não tomou a iniciativa sobre a discussão da elaboração 
do Plano Diretor da Região. Há mais de 20 anos existe a Agência de Desenvol-
vimento da Região Metropolitana de BH (RMBH), atualmente, um cabide de 
emprego, pois até agora não surgiu nenhuma proposta de obras e recursos 
para amenizar os problemas urbanos, como destinação do lixo, produção de 
água potável, estradas duplicadas e preservação ambiental.

câmara municipal de bH realizou cerimônia com a presença do secre-
tário Municipal da Fazenda, Fuad Nomam, para a devolução de recursos que 
sobraram do seu orçamento, o valor gira em torno de R$ 57 milhões. Outro 
dia, foi a Assembleia que fez a mesma coisa. Devolveu dinheiro que sobrou 
ao governo do Estado.

desembargadores
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domingo, dia 16 de fevereiro 
Eduardo Rocha - Pam-Pam
Patrícia Mendes Maciel 

segunda-feira, 17
Jorge Santana de Jesus
Wiliam Penido 
Wilsinho Reis - Laguna Auto Ônibus
Jornalista Lúcia Helena Gazola 

terça-feira, 18
Engenheiro Aluizio Belém
Madalena Bahia Cascão

Quarta-feira, 19
Luiz Tadeu Leite
Lael Varela
Senhora Vera Lúcia Portugal

Quinta-feira, 20
Dr. Edmundo Caldeira Brant
Patrícia Sales - Brumadinho 
 

sexta-feira, 21
Waldir Barbosa
Silva Helena, ex-vereadora de BH
Rubens Junior - Rádio Itatiaia 

sábado, 22
Ex-senador Hélio Costa
Ex-senador Zezé Perrella

sesc PAllAdium: ideiAs em movimento
Um dos mais relevantes espaços de cultura de BH se prepara para ampliar 
sua atuação, com iniciativas voltadas para o universo da economia criativa

Reconhecido por receber grandes nomes das 
artes, nacionais e internacionais, o Sesc 
Palladium se prepara para ingressar em uma 
nova frente de atuação. A unidade irá am-

pliar seu escopo de atividades e passará a oferecer ao 
público o sessão dez4meia, projeto do Sesc em Minas 
voltado para profissionais de todos os segmentos da 
indústria criativa de Minas Gerais.  

Acompanhando uma tendência que vem crescendo 
no mundo, o projeto tem como proposta realizar uma 
série de atividades formativas com o intuito de fomen-
tar o cenário da economia cultural e criativa em Belo 
Horizonte e facilitar as interações entre os profissionais. 

O sessão dez4meia nasce com a força de um centro 
cultural consolidado, localizada no coração de Belo Ho-
rizonte, o Sesc Palladium. A partir de março, a unidade 
contará com um espaço compartilhado de trabalho (co-
working), estúdio audiovisual, uma programação voltada 
para a formação criativa, composta por talks, cursos e 
oficinas voltados para o fomento da cadeia produtiva 
e criativa do setor. Ponto de encontro de todas as artes, 
a unidade de cultura passará a ser lembrada, também, 
quando o assunto for Economia Criativa e Colaborativa. 

O nome escolhido para o projeto faz uma referên-
cia às sessões de cinema no antigo Cine Palladium 
e ao seu endereço – rua Rio de Janeiro, 1046. Para 
Janaina Cunha, gerente de Cultura do Sesc em Minas, 
o sessão dez4meia é um passo importante para a 
instituição e para a Cultura no estado. “Situar a Cultura 
como espaço de convergência, diálogo e reflexão a 
partir da economia criativa é fundamental para o 
desenvolvimento cultural em Minas Gerais. É fato que, 
cada vez mais, o fazer cultural está ligado também a 
uma dinâmica econômica. Com o sessão dez4meia, 
reforçamos nosso comprometimento com a formação 
cultural e social dos nossos públicos, sempre focados 
na força da inovação, da colaboração, da criatividade 
e do fazer junto”, declara.

Promover relações multiculturais e possibilitar 
o intercâmbio de conhecimento por meio de uma 
programação formativa é uma das frentes do sessão 
dez4meia, que vai movimentar esse ecossistema rico e 
diverso e conectar mais pessoas aos conceitos de edu-
cação, empreendedorismo cultural, indústria criativa 
e tecnologia. “Trata-se de uma proposta importante 
que reúne um ambiente colaborativo de trabalho com 
um escopo de formação voltado para profissionais 
desse segmento, que é tão potente e necessário para 
alavancar nossa economia”, explica a gerente do Sesc 
Palladium, Priscilla D’Agostini. E acrescenta, “além 
disso, por meio do sessãodez4meia, os participantes 
poderão realizar conexões com outras frentes de atu-
ação da própria unidade. A ideia é contribuirmos com 
o desenvolvimento local, que cada vez mais contará 
com a necessidade de reinvenção, considerando as 
tendências de mercado e o futuro que vem por aí”. 

Consultora para a elaboração de metodologias 
e sistematização de conhecimento em projetos 
nas áreas de Educação, Cultura e Artes, mestra 
em Comunicação e doutora em Artes pela UFMG, 
Renata Alencar destaca o papel do Sesc Palladium 
no contexto cultural e também como um lugar que 
aciona o imaginário afetivo das pessoas, que é tão 
importante para a cidade. 

“O sessãodez4meia propõe o movimento neces-
sário de aproximação com a BH de hoje, pulsante em 
criação de várias linguagens, efervescente e cada vez 
mais interessante, com uma produção muito diversa 
nas suas questões e nas suas territorialidades. Por isso, 
acredito na potência do projeto como uma ponte que 
identifica e conecta profissionais dos vários mercados 
criativos e que contribui também para melhorarmos 
a qualidade das conexões que já existem. O sessão-
dez4meia é um convite que se faz para que artistas, 
produtores e públicos se conheçam e se reconheçam”, 
afirma. 

O Sesc Palladium segue mantendo sua proposta 
de valorizar a pluralidade das manifestações artísticas 
e culturais, em todas as linguagens, oferecendo uma 
programação artística cuidadosamente pensada para 
o público de Belo Horizonte.

economia criativa em pauta

O Sesc Palladium está alinhado com o tema que 
é pauta no mercado cultural e lança nos serviços de 
streaming Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcasts, 
no dia 6 de fevereiro, sua primeira temporada de 
podcasts. Os episódios do sala dez4meia terão como 
tema o cenário atual e as tendências em Artes Visuais, 
Comunicação, Mercado e Consumo, Literatura e Mú-
sica, sempre convergindo com o desenvolvimento e a 
produção cultural. A iniciativa integra o escopo do novo 
projeto que guiará as ações da unidade de cultura a 
partir de março próximo.

Começando pela Literatura, o primeiro episódio, 
lançado no dia 06/02, quinta-feira, discutiu como 
essa linguagem está inserida no contexto da econo-
mia criativa e como ela tem impulsionado projetos 
de publicação de obras autorais. Os debatedores são 
a educadora Renata Alencar, a editora da Quintal 
Produções, Carol Magalhães e Flávia Neves, professora 
formada em Artes Plásticas e uma das idealizadoras 
do projeto Librário.

Com novos episódios às quintas-feiras, até 12/03, 
a sequência de temas abordado pelo sala dez4meia 
será sobre Artes visuais (Os desafios da galeria de arte a 
céu aberto e da arte urbana no cenário atual), Música 
(Músico independente: o que fazem, onde vivem, o 
que comem, como sobrevivem?), Comunicação (Co-
municação e produção de conteúdo) e Mercado (Nem 
só de amor vive o empreendedor).



SAÚDE E VIDA 7EDIÇÃO DO BRASIL
15 a 22 de fevereiro de 2020

v
nat macedo

PsicólogA e esPeciAlistA em terAPiA cognitivo
comPortAmentAl – nogueirAJoys@gmAil.com

mArinA PrAdo FrAnco
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Pelo menos uma vez na vida, todos iremos
passar por um episódio de paralisia do sono

A situação de acordar e não conseguir se mexer é considerada assustadora

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

ocê já despertou pela manhã sem 
conseguir se mexer ou abrir os 
olhos? Com uma sensação de que 

algo te prendia no colchão? Pode ser que 
tenha passado por um quadro de paralisia 
do sono que é bastante comum e recorren-
te. Estima-se que 2 milhões de pessoas já 
tenham sido acometidas por esse mal e 
que, pelo menos uma vez na vida, todos 
iremos passar pela situação.

O neurologista Luis Cabral explica que 
o controle do nosso organismo para a 
movimentação é feito pelo cérebro. “Ge-
ralmente, as fibras nervosas que descem 
da região motora passam pelo tronco 
encefálico. Durante o sono, principalmente 
aquele mais profundo, essa região é desa-
tivada. Um exemplo é quando carregamos 
uma criança dormindo profundamente e 
ela fica mole de tão relaxada”.

Na paralisia do sono, existe alguns 
retardos do desligamento desse processo 
natural e, por isso, a pessoa fica petrifica-
da, mesmo estando acordada. “O cérebro 
desperta, mas perdemos o controle da for-
ça muscular. Ou seja, estamos conscientes, 
porém incapazes de mexer os membros”.

Ele acrescenta que esse quadro pode 
estar relacionado a algumas doenças. 
“Como a narcolepsia que é associada a 
uma sonolência excessiva, diurna, mesmo 
a pessoa tendo dormido satisfatoriamente 
a noite”. 

Porém, ele pode ocorrer em outras 
situações. “Efeitos colaterais de determina-
das situações, estados psiquiátricos, como 
pacientes com depressão e ansiedade. 
Na apneia obstrutiva do sono também 
existem casos de paralisia”.

Apesar de recorrente, o quadro não é 
considerado uma doença. “As estatísticas 
variam muito. Contudo, é bom reforçar que 
ela não é grave, se não estiver associada 
a nenhuma outra doença. A paralisia não 
traz nenhuma consequência e nem piora 
com o passar do tempo”.

Agora, caso a pessoa esteja tendo 
os quadros com muita frequência, deve 
procurar um médico, principalmente para 
verificar se a paralisia não está aparecendo 
como sinal de uma patologia mais grave. 
“Em ocorrência esporádicas, pode-se 
tentar o tratamento com antidepressivos”.

medo de dormir

Para muitos, a paralisia vai além de um 
quadro físico e entra no âmbito espiritual. 
A auxiliar em RH, Bruna Scarpim, relata 
um caso ocorrido com ela. “Estava deitada 
de bruços, com o rosto virado para o lado 

direito. Sabia que estava desperta, mas 
não conseguia abrir os olhos e nem me 
mexer. O pior de tudo é que sentia um ar 
quente próximo ao meu pescoço e ouvia 
uma voz sussurrando no meu ouvido. 
“Então, rezei, pois achei que ficaria presa 
nisso para sempre”.

A estudante de direito Franciele Du-
arte também associou à paralisia a algo 
espiritual, porque, segundo ela, havia 
alguém a vigiando. “Acordei e vi um 
vulto parado perto da minha cama, me 
olhando. Só que não conseguia mexer e 
nem gritar. Fechei os olhos e, depois de 

um tempo, meu corpo foi se soltando 
e consegui recuperar os movimentos”. 
Depois disso, ela conta que começou a 
ficar com medo de dormir e criou uma 
ansiedade muito grande, mas com as 
orações a sensação melhorou.

A ciência explica

Segundo o neurologista, a sensação 
de estar sendo vigiado, de ouvir coisas 
ou sentir alguém próximo está associada 
a uma condição chamada alucinação 
hipnagógica, quando a pessoa começa a 

dormir, ou hipnopômpicas, momento no 
qual ela está despertando. “A paralisia 
ocorre nesses dois episódios e, por isso, 
essas alucinações podem ser auditivas, 
visuais e dissensitivas, inclusive com 
vertigem”.

Isso, segundo ele, torna o quadro 
mais dramático. “A pessoa, além de 
estar paralisada, sente tontura, vertigem 
rotacional e sensação de ver coisas, o 
que gera ansiedade e medo. Algumas 
pessoas ficam com pânico de ir dormir, 
porém, as alucinações são comuns”, 
conclui.

“A paralisia
 não traz
nenhuma

consequência
e nem piora
com o passar

do tempo” Apesar de muitos acreditarem se tratar de uma condição espiritual, a ciência explica o distúrbio
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O novo coronavírus e a 
ansiedade por doença
Com o surgimento de epide-

mias como a do novo corona-
vírus, proveniente da China, e 
alguns casos suspeitos do vírus 
no Brasil, os brasileiros ficam em 
alerta constante. Essa situação 
de alerta, porém, muitas vezes, 
pode vir acompanhada de um 
medo desproporcional de ficar 
doente, ou até mesmo, de um 
medo da morte. 

O medo é um sentimento 
natural do ser humano, o qual é 
extremamente importante, pois 
nos protege em várias situações 
de perigo iminente. Contudo, 
existe o que chamamos de medo 
“normal” e o que seria consi-
derado um medo patológico. 
O medo normal considera as 
probabilidades estatísticas, não 
traz grandes prejuízos à vida dos 
indivíduos e serve como proteção 
a perigos reais. 

O medo patológico é um 
medo que passa a determinar 
nossas ações, ou seja, para 
tomarmos qualquer atitude, 
o medo é “consultado”. O que 
ocorre, então, é que, na maior 
parte das vezes, passamos a 
evitar diversas situações ou a 
buscar aconselhamento a todo 
momento. 

Especificamente, em re-
lação ao medo ou ansiedade 
por doença, o indivíduo está 
sempre preocupado de ter ou 
adquirir alguma doença. A 
partir disto, a pessoa fica com a 
sua atenção mental concentra-
da em reconhecer os possíveis 
sintomas de determinada do-
ença, torna-se hipervigilante, 
fica mais ansiosa e, então, 
apresenta sensações autos-
sugestionáveis em razão da 
ansiedade, na realidade. 

Nesses casos de ansiedade 
por doença, o indicado é que 
esses indivíduos enfrentem os 
seus medos, seja buscando co-
nhecimento sobre a doença e 
suas probabilidades reais, seja 
levando em conta dos exames re-
alizados que não deram nenhum 
diagnóstico, seja cuidando da sua 
saúde ao fazer exercícios físicos e 
ter uma alimentação saudável. 

Desta forma, o foco torna-
-se a saúde e não a doença. No 
caso do coronavírus novo, os 
indivíduos devem estar ligados 
nas estatísticas atuais que não 
trazem nenhum caso confirmado 
no Brasil e, assim, devem tomar 
as precauções que estão no seu 
controle como lavar as mãos, 
evitar contato próximo com 
pessoas resfriadas, entre outras. 
Preocupações funcionais, com 
foco na saúde e não na doença.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Currículo estruturado aumenta chance
de conquistar uma vaga de emprego

Com o desemprego alcançando cerca de 12,6 mi-
lhões de pessoas e um mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo e exigente, ter um bom currículo é 
fundamental para quem está em busca de uma vaga. 
De acordo com levantamento realizado pela Catho, 
30% dos recrutadores demoram em média de 6 a 
10 segundos para descartar um currículo para uma 
entrevista. Sendo assim, redigir um documento bem 
estruturado pode aumentar as chances de conquistar 
uma colocação no mercado.

O profissional que recebe cerca de 100 currículos 
analisa em média 15 com maior critério e cautela. 
“Após o primeiro olhar do recrutador sobre o currículo 
é feito uma análise de forma detalhada. Ainda assim, 
é primordial ter as informações nobres do documento 
em destaque e bem colocadas, pois dessa forma serão 
facilmente observadas, garantindo maiores chances 
desse candidato ser selecionado para uma entrevista”, 
afirma Tabitha Laurino, gerente da Catho.

informações mais valorizadas
Experiência profissional 80%

Formação e/ou cursos complementares 60%

Cargo e/ou área pretendida 60%

Objetivo profissional 50%

Conhecimento em outros idiomas 24%
Fonte: Catho

Para a supervisora de Recursos Humanos Glaucia 
Ramos, o tempo é curto, pois na maioria das vezes, 
a quantidade de currículos recebidos é muito grande. 
“Tenha certeza de que você tem os requisitos busca-
dos pela empresa. Em uma primeira avaliação, os 
recrutadores querem agilidade para entender o perfil 
do candidato e tem o olhar treinado para identificar 
palavras-chave que tenham ligação com a vaga de 
emprego”.

Ainda segundo Glaucia, o documento é importante 
durante todo o processo seletivo. “Eles funcionam como 
uma etapa eliminatória. Se forem bem elaborados, 
podem garantir o acesso para a próxima etapa. Muitas 
pessoas ainda têm dificuldades na elaboração e acabam 
perdendo chances de serem selecionadas, ainda mais 
em um cenário de grande concorrência”, comenta.

o currículo ideal

Antes de começar a redigir, a formatação é um 
item que deve ser levado em conta. “Recomendo o 
uso de folha branca e letras básicas na cor preta. 
As fontes mais conhecidas são Times e Arial. Um 
tamanho entre 12 e 14 é o ideal. Já os formatos de 
documentos mais indicados para um bom currículo 
são Word e PDF”. 

As primeiras informações que devem aparecer 
são os dados pessoais. “Sempre coloque no topo 
a sua identificação com nome completo, idade, 
endereço e informações para contato. Esses da-
dos devem ser fáceis de serem encontrados, pois 
o recrutador vai usá-los para entrar em contato 
com você”.

Uma das grandes polêmicas é com relação ao 
tamanho do currículo e se deve colocar uma foto. 

Glaucia diz que o documento deve ter, no máximo, 
duas páginas com as informações necessárias para 
o cargo. “Já no caso da foto, somente é recomen-
dado colocar se for uma exigência para a vaga 
desejada. Ela deve ser 3×4, ter boa qualidade e 
priorizar uma postura profissional”, explica.

Outra questão é quanto a experiência profis-
sional. “Não precisa colocar todas, basta elencar 
as três últimas ou aquelas que mais tem a ver com 
a vaga pretendida. “Mencione nome da empresa, 
cargo, período de atuação e suas atribuições de 
forma clara e objetiva. Quem busca o primeiro 
emprego, vale ressaltar as experiências na facul-
dade, estágios, trabalhos voluntários, habilidades 
e aptidões”.

De acordo com Glaucia, também é importante 
destacar o nível de informática, idiomas e os cursos 
complementares. “Coloque o seu conhecimento 
técnico das ferramentas de informática e internet, 
assim como os cursos relacionados à área de inte-
resse. Preencha o tema e o nome das instituições 
onde foram realizados”.

Por último, ela recomenda ser sincero e nunca 
mentir para chamar a atenção do recrutador. “In-
serir experiências ou habilidades que você não tem 
pode funcionar no primeiro momento, mas vai te 
colocar em uma saia justa nas próximas etapas. 
Isso porque você será testado e deverá comprovar 
as informações declaradas”, conclui.

“Em uma
primeira avaliação,

os recrutadores
querem agilidade
para entender o

perfil do candidato”

“Muitas pessoas
ainda têm dificuldades

na elaboração e acabam
perdendo chances de
serem selecionadas”

experiência profissional, dados de contato, formação e objetivo são as primeiras informações avaliadas pelos recrutadores
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brasil estuda implantar “drogômetro” para
detectar substâncias ilícitas em motoristas

Maconha, cocaína e anfetaminas poderão ser identificadas em teste de 10 minutos

Esgota-se em abril o prazo para 
que o grupo de trabalho montado 
pelo Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública (MJSP), no ano 
passado, conclua seus estudos 
sobre a implementação das tecno-
logias de Screening de Substâncias 
Psicoativas (SPAs), chamados de 
“drogômetros”, para detectar o 
consumo de substâncias ilícitas em 
condutores no trânsito brasileiro.

O dispositivo funciona de forma 
parecida com o bafômetro, que 
identifica a presença de álcool no 
organismo, e tem o objetivo de 
prevenir acidentes de trânsito. Usado 
em países como Estados Unidos, 
Austrália e Canadá para o combate a 
entorpecentes e políticas de seguran-
ça no trânsito, o aparelho é capaz de 
detectar, em até 10 minutos, o uso de 
substâncias ilícitas como maconha, 
haxixe, cocaína, crack, opiáceos e 
anfetaminas,  a partir de amostras 
de saliva ou suor de motoristas.

“A experiência de países como 
Austrália, Inglaterra, Noruega, 
Alemanha, Nova Zelândia, Cana-
dá e Estados Unidos demonstra 
que, aliada às políticas de fisca-
lização, a implementação das 
técnicas de triagem para detecção 
de substâncias psicoativas, por 
condutores de veículos, é efetiva 
para reduzir os índices de colisões 
e mortes no trânsito”, afirmou, em 
coletiva, o secretário nacional de 
Políticas sobre Drogas, Luiz Rober-
to Beggiora. 

De acordo com o MJSP, já 
foram comprovadas a confiabi-
lidade da técnica e sua eficácia 
para reduzir acidentes. Testes 
com motoristas voluntários apon-
taram 20% de comprovação de 
uso de drogas, percentual que, 
segundo o órgão, deve aumentar 
se o teste for compulsório nas 
blitzes de trânsito.

Uma das propostas de tecnolo-
gias apresentadas ao governo, é o 
Intelligent Fingerprinting, equipa-
mento que usa o suor presente na 
digital para revelar a presença de 
drogas. O equipamento é capaz de 
identificar se o condutor continua 
sob efeito da droga ilícita até 10 
horas depois do uso. “O material 
positivo coletado depois do teste 
não precisa de refrigeração nas 
primeiras 72 horas, ao contrário 
do que acontece com os apare-
lhos que utilizam a saliva como 
amostra”, explica Rodrigo Silveira, 
diretor comercial da Orbitae, em-
presa que representa o aparelho 
no Brasil.

Silveira acrescenta que com a 
digital é possível detectar qual foi 
a droga usada e a quantidade dela 
no organismo do usuário. “O teste 
do suor também não é considera-
do invasivo, como os de sangue, 
saliva e urina. O equipamento é 
fácil de usar, não necessita de trei-
namento especial para ser usado, 
e tanto o teste quanto a amostra 
testada são categorizados como 
lixo comum”, defende. Segundo a 
empresa, a taxa de eficácia é acima 

de 90%.  “No caso de maconha e 
de haxixe (THC), o grau de precisão 
é de 98,7%, para cocaína 94,7%, 
opiáceos 96% e anfetaminas de 
93.3%”. 

O diretor enfatiza que a opção 
é menos burocrática. “Todos os 
cartuchos de teste possuem a 
identificação da pessoa analisada 
e também sua assinatura. Os testes 
positivos para as drogas ficam com 
a autoridade policial como prova 
para abertura de inquérito ou la-
vratura de multa. É um meio rápido 
e confiável de levar mais segurança 

para as vias rodoviárias, náuticas e 
aéreas brasileiras”.

Sem revelar o custo para imple-
mentação da tecnologia, o diretor 
defende que é a melhor relação 
custo x benefício do mercado. “Em 
virtude de não necessitar de equipe 
especializada para aplicação, uso 
de luvas, local específico para ser 
realizado, ao contrário dos de urina 
e sangue, por exemplo, e pelo fato 
do descarte do material ser feito 
em lixo comum”, explica. No Brasil, 
o aparelho foi testado no Pará, 
Pernambuco e Distrito Federal.

o motorista deve pressionar todas as digitais no coletor,
que, em seguida, é inserido no leitor. Após 10 minutos,

o dispositivo confirma ou não, o uso de drogas
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O projeto “Rede em Alerta” foi 
lançado oficialmente no dia 
7, estabelecendo linha direta 
entre a Segurança Urbana e 

Cidadania (Sesuc), por meio da Defesa 
Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e as 
lideranças das associações de bairros, com 
objetivo de minimizar eventuais transtor-
nos causados pelas chuvas, por meio de 
informações rápidas e seguras dos sinais 
de alerta compartilhados via WhatsApp. 
O encontro aconteceu na sede da Defesa 
Civil (Avenida Garibaldi Campinhos, 169 - 
Vitorino Braga).

Para o secretário de Segurança Ur-
bana e Cidadania (Sesuc), José Sóter 
de Figueiroa Neto, “esse é um passo 
importante para a cidade, na garantia da 
segurança da população. O projeto “Rede 
em Alerta”, além de monitorar as regiões 
mais críticas do município, chamadas 
áreas de riscos, permitirá que, conjunta-
mente, o poder público e a sociedade civil 
organizada, por meio das associações de 
moradores, possam encontrar soluções 
mais rápidas, instantâneas, nos grandes 
episódios decorrentes das chuvas”.

O coordenador da Defesa Civil, Jeffer-
son Rodrigues, explicou que o órgão re-
cebe informações precisas de ocorrências 
de chuvas ou movimentação de massa do 
Centro Nacional de Monitoramento e Aler-
tas de Desastres Naturais (Cemaden): “Por 
meio dos grupos de WhatsApp, criados no 

‘Rede em Alerta’, será mais fácil divulgar 
essas informações. As lideranças de bair-
ros compartilharão essas mensagens nos 
seus grupos previamente estabelecidos 
e, assim, será possível tomar medidas 
que possam evitar maiores danos”. O 
coordenador acrescentou que “os líderes 
de bairros passaram por treinamento e 
foram instruídos sobre como proceder 
após receberem o alerta”.

Para o capitão do Corpo de Bombeiros, 
Acácio Tristão, “o projeto é integrado por 
pessoas que têm legitimidade em divulgar 
os alertas, que são confiáveis, e isso reduz 
o compartilhamento de informações 
falsas, contribuindo para a tomada de 
precauções que possam evitar desastres 
e até perdas de vidas”.

A vice-presidente da União Juizforana 
de Associações Comunitárias de Bairros e 
Distritos de Juiz de Fora (Unijuf), Heloísa 
Helena Cabral, explicou que “os líderes 
comunitários têm conhecimento das 
áreas de riscos dos seus bairros e, com a 
chegada dos alertas, é possível agir mais 
rapidamente, de forma preventiva”.

“rede em Alerta”

Em reuniões realizadas em dezem-
bro de 2019, para a criação do “Rede 
em Alerta”, os líderes de bairros foram 
orientados pelos técnicos da Defesa 
Civi l  sobre como se comportarem 

quando receberem os alertas e o plano 
de contingência for acionado. E foram 
informados, também, sobre a criação de 
subgrupos no WhatsApp, pelas lideran-
ças de bairros, multiplicando o número 
de pessoas que receberão os alertas, 
principalmente do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden).

Os encontros tiveram participação de 
lideranças dos bairros Aeroporto, Ama-
zônia, Benfica, Bom Jardim, Centenário, 
Costa Carvalho, Democrata, Filgueiras, 
Francisco Bernardino, Grajaú, Grama, 
Graminha, Granbery, Granjas Bethânia, 
Granjas Bethel, Industrial, Jardim Esperan-
ça, Jardim Gaúcho, JK, Linhares, Mariano 
Procópio, Marumbi, Nova Era 2, Santa 
Clara, Santa Cruz, Santa Luzia, Santa Pau-
la, Santa Rita, Santa Tereza, Santos Anjos, 
São Damião, São Judas Tadeu, Teixeiras, 
Vale dos Lírios e Vila Ozanam e do Distrito 
de Torreões.

Também farão parte do “Rede em 
Alerta” - a princípio, já que o número ten-
de a aumentar - lideranças dos bairros Ar-
co-íris, Cascatinha, Dom Bosco, Eldorado, 
Floresta, Jardim Casablanca, Jardim dos 
Alfineiros, Ipiranga, Jardim Natal, Lourdes, 
Mundo Novo, Nova Benfica, Olavo Costa, 
Poço Rico, Ponte Preta, Santa Cândida, 
Santa Cecília, Santo Agostinho, Santos 
Dumont, São Bernardo, São Geraldo, Vila 
Almeida e Vila Alpina.

*gustavo milânio

Mais uma vez, emerge a esperança de bons tempos em Itabira. Há um 
grande burburinho na cidade. Os rumores “informam” que a Vale iniciará um 
novo projeto. Acredito que a boataria originou-se de certa proposta de desco-
missionamento de barragens. E essa situação provoca uma grande expectativa 
no imaginário de quem anseia por uma colocação no quadro de funcionários 
da mineradora.

Aqueles que esperam por uma oportunidade degustam o amargo sabor do 
descaso. E esse quadro não é de hoje. A multinacional brasileira trata o profis-
sional itabirano com extremo desprezo. Qualquer novo investimento tecnológico 
sempre significou uma grande ilusão para o povo dessa terra. Afinal, a Vale 
normalmente preenche as vagas disponíveis com trabalhadores forasteiros. 
E essas pessoas não têm o menor compromisso com a terra de Drummond: 
ficam aqui por algum tempo, juntam um dinheirinho e depois vão embora.

Oportunidade como essa - de inéditos projetos em nossa cidade- é uma 
realidade cada vez mais distante. Mesmo porque, a direção da empresa já 
deixou claro que muito em breve não haverá mais extração de minério em 
nossas minas.

Não podemos impedir ninguém de disputar uma vaga de trabalho em 
nosso município. Todo cidadão brasileiro tem esse direito constitucional. Mas, 
levando-se em consideração o imenso desastre socioambiental que a mine-
radora está legando à nossa cidade, sugiro um termo de intenção pactuado 
entre Ela e os itabiranos.

É necessária a implementação de uma rede de ações para compensar esse 
quadro desolador. A Vale tem a obrigação moral de criar projetos e programas 
capazes de garantir o acesso dos itabiranos às suas oportunidades de trabalho. 
Essa regra já era pra ser uma realidade há muito tempo. Com ela (a possível 
regra), a mineradora teria a oportunidade de tentar demonstrar que a sua 
importância para Itabira não é só econômica, mas também social.

Os itabiranos querem uma oportunidade de trabalho. O povo daqui dis-
pensa presentes de grego, “showzinhos” baratos e doações desnecessárias (ou 
esmolas de ocasião).

A mineradora investe cifras altíssimas na prospecção de novas jazidas, no 
aprimoramento de modernos equipamentos de extração e na otimização de 
seu sistema de beneficiamento e transporte. Garanto que nunca pensou em 
fazer um levantamento do número de pais de famílias e jovens iniciantes, que 
estão sem nenhuma oportunidade de trabalho. Isso a poucos metros de suas 
divisas. Triste, mas é a realidade!

Em tempos modernos, é muito fácil saber quem são, a quantidade e onde 
estão esses que esperam por um olhar da Vale.

Que tal a criação de um “Portal da Oportunidade”? Esse instrumento seria 
um canal direto de comunicação entre o trabalhador em busca de um espaço 
no mercado de trabalho e a própria mineradora.

Por meio desse portal, a Vale teria uma ótima possibilidade de assumir a 
sua responsabilidade. Ela mesma deveria programar essa missão, ao invés de 
terceirizar a proposta. Até mesmo para posteriormente não achar uma brecha 
para “jogar a culpa” em alguém não que fez direito. A mineradora é especialista 
em “pegar pra Cristo”.

Vale, não busque trabalhadores de fora! Há poucos metros dos seus muros, 
muitos procuram uma chance para trabalhar. 

*Advogado e chefe de Gabinete do Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Pesquisa mostra que belo-horizontinos não
realizam proteção completa contra a dengue

Segundo dados do Ministério da Saú-
de, no Brasil, o número de casos de dengue 
aumentou 600% em 2019 se comparado 
com 2018. Apesar dessa crescente, uma 
pesquisa da Cruz Vermelha Brasileira, 
encomendada ao Ibope, revelou que, se 
por um lado, 86% da população de Belo 
Horizonte se declara bem informada sobre 
como prevenir a doença, por outro, poucas 
pessoas sabem de todos os métodos para 
evitar a proliferação do Aedes aegypti, 
como o uso do aerossol (16%), repelente 
elétrico líquido (27%) e vacina (14%). 

 De maneira geral, os belo-horizontinos 
sabem que têm de verificar a água parada 
em baldes, calhas, garrafas, ralos, tanques, 
etc. (97%) e que deixar a caixa d’água tam-
pada é uma forma de prevenção (94%). 
Além disso, 80% dos entrevistados 
declaram que a preocupa-
ção com a arbovirose 
e sua transmissão 
ocorre durante o 
ano todo. 

O presidente 
da Cruz Vermelha 
Brasileira, Júlio 
Cals, disse que 
esses dados mos-
tram que as pes-
soas conhecem as 
formas de prevenção 
contra a dengue, mas 
não as praticam. “Precisa-
mos trabalhar ainda mais com 
a educação da população, pois cuidado 
dentro de casa é fundamental para afastar 
e reduzir a reprodução do mosquito de 
maneira eficaz e também para combater 
as picadas”. 

  Cals reitera que cada um precisa fazer 
sua parte. “É possível erradicar as doenças 
causadas pelo Aedes aegypti, basta estimu-
lar as pessoas a terem pequenos gestos de 
prevenção e de proteção. Ressalto também 
a questão do cuidado com o próximo, 
afinal se eu cuidar da minha casa e o meu 
vizinho não, todos que estão próximos 
podem estar em perigo”. 

Fazendo a sua parte 

Ainda segundo o estudo, quase metade 
(45%) dos belo-horizontinos afirma que 
já teve dengue ao menos uma vez. Uma 
dessas pessoas é a psicóloga Priscila Malta, 
28, moradora do bairro Camargos, região 
Noroeste da capital mineira. Ela conta que 
os primeiros sinais que apareceram foi uma 
dor forte no corpo, febre alta e manchas 
pelo corpo. “Como estava tendo surto de 

dengue aqui no bairro, corri para 
o pronto atendimento do 

meu plano de saúde e 
na mesma hora que o 

médico me viu, já fez 
o diagnóstico”. 

Poucas sema-
nas depois do 
ocorrido, sua mãe 
e irmã, que mo-
ravam na mesma 

casa que ela, tam-
bém tiveram den-

gue. A única pessoa 
que não teve a doença 

foi o seu pai, que ficou um 
mês viajando a trabalho. “Assim 

que ele chegou da viagem, fizemos uma 
geral no nosso quintal e achamos vários 
focos do mosquito. Depois disso, nunca 
mais passamos mais de uma semana sem 
limparmos lá fora”, afirma Priscila. 

O presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira finaliza afirmando que é mais 
barato para o Estado trabalhar na pre-
venção dessas arboviroses. “Quando se 
tem um surto de alguma doença, seja 

sobre a pesquisa 
A pesquisa de opinião pública da Cruz Vermelha Brasileira, encomendada ao Ibope, com o apoio de SBP, foi realizada 

para levantar por meio on-line o conhecimento da população sobre os hábitos de prevenção contra a dengue. Foram 
realizadas 3.165 entrevistas em uma amostra estratificada por região do país, com envio aleatório do link da pesquisa 
para os painelistas e controle de cotas para representatividade do perfil do internauta brasileiro de 16 anos ou mais das 
classes A, B e C. 

Foram usados como fontes de dados para a elaboração da amostra informações do Censo 2010, da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (Pnadc) 2017 e do Ibope Inteligência. O nível de confiança é de 95% e a margem 
de erro máxima estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados.

de dengue ou qualquer outra, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) tem que trabalhar 
para ‘apagar o incêndio’ de maneira 
rápida e eficiente e, para conseguir isso, 
precisa investir pesado. Agora, quando se 

trabalha de maneira preventiva, gasta-se 
menos e a possibilidade de volta daquela 
enfermidade é menor, porque as pessoas 
já estarão educadas e habituadas a se 
prevenirem”.
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mais uma vez, a vale semeia ilusões 
no seio do trabalhador itabirano

Os itabiranos querem oportunidade de trabalho. 
O povo de Itabira dispensa presentes de grego
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turismo de negócios cresce em 2019

cArnAvAl 2020

O turismo de negócios no 
Brasil fechou o ano de 2019 com 
resultados positivos, segundo a 
Associação Brasileira de Agên-
cias de Viagens Corporativas 
(Abracorp). Dados da institui-
ção apontam que o segmento 
cresceu 9,5%, se comparado 
ao ano anterior. Foram mais de 

R$ 11,3 bilhões arrecadados com 
a venda de produtos e serviços a 
turistas do ramo. Destaque para 
os setores hoteleiro e aéreo, 
que apresentaram avanço de 
21,9% e 14%, respectivamente. 
De acordo com o Ministério 
do Turismo, a receita gerada 
por visitantes estrangeiros que 

vêm ao Brasil a negócios é 
33,4% maior que para viagens 
a lazer. Enquanto isso, a cidade 
de Belo Horizonte continua 
sem um local para grandes 
eventos desde o fechamento 
do Minascentro, que era o 
principal centro de convenções.

Fonte: Ministério do Turismo

A expectativa do setor turís-
tico para o Carnaval mostra que 
a edição de 2020 será de recor-
des. Segundo o Ministério do 
Turismo, a festa deve ser apro-
veitada por mais de 36 milhões 
de foliões em seis cidades onde 
a folia figura entre os grandes 
eventos do ano, além do Distrito 

Federal. O destaque vai para 
São Paulo (SP) que, de acordo 
com a prefeitura municipal, 
deve movimentar 15 milhões 
de pessoas durante os dias de 
folia. No Rio de Janeiro (RJ), 7 
milhões de foliões devem pas-
sar pelos famosos bloquinhos 
e pelo sambódromo. Em Belo 

Horizonte, são esperados 5 mi-
lhões de pessoas para os dias de 
festa. Além disso, Recife, Olinda, 
Salvador e Brasília também 
receberão uma multidão para 
curtir o Carnaval. É uma grande 
oportunidade para gerar renda 
e emprego para a população. 
Fonte: Governo Federal

mercado de beleza no brasil. O setor de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(HPPC) vem nos últimos 2 anos se recu-
perando e o mercado de higiene e beleza 
continua sendo um bom negócio no Brasil. 
Segundo dados da Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec), esse setor nacional 
não parou de crescer desde 2001, sendo um 
dos poucos a se manter em desenvolvimen-
to mesmo em tempos de crise econômica. 
No entanto, a concorrência está cada vez 
mais acirrada entre os estabelecimentos 
e os profissionais, e, para conquistar um 
público fiel, as empresas sempre têm que 
apresentar novidades e ter domínio sobre 
as técnicas, para proteger a saúde e a in-

tegridade dos clientes que estão cada vez 
mais exigentes. 

brasi le i ros  compram mais  pela 
internet.  Um estudo divulgado pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) aponta que o número de brasileiros 
que fazem compras pela internet quase 
dobrou nos últimos anos. Entre 2013 e 
2019, a parcela da população que reali-
zou compras on-line subiu de 23% para 
42%. Praticidade e preço mais baixo são 
os fatores que mais atraem os consumi-
dores para o e-commerce. É sempre bom 
lembrar que todas as pessoas devem ter 
cuidado ao fechar uma compra pela web 
para evitar problemas posteriores.

c A n A l   A b e r t o

Aconteceu no dia 7, dentro da 
programação específica voltada 
ao Meio Ambiente da 29ª Festa do 
Pequi, um fórum para debater a 
situação hídrica no Norte de Minas 
Gerais, tendo em vista o cenário pre-
ocupante que assola nossa região. 
O evento ocorreu nas dependências 
do Centro Cultural Hermes de Paula 
e contou com a presença de pesqui-
sadores, professores, acadêmicos e 
ambientalistas.

 O encontro foi uma realização 
da Prefeitura de Montes Claros, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, com apoio do Conselho 
Municipal de Defesa e Conservação 
do Meio Ambiente de Montes Cla-
ros (Codema) e palestras de Paulo 
Ribeiro, Dirceu Colares, José Arcanjo, 
Walter Viana e Yule Nunes, que pos-

sibilitaram um rico debate e alguns 
encaminhamentos, dentre eles, uma 
conferência sobre a desertificação do 
Norte de Minas que acontecerá no dia 
24 de março, dentro da semana de co-
memoração ao Dia Mundial da Água.

O objetivo foi promover a cons-
cientização sobre a relevância da 
água para a nossa sobrevivência e 
de outros seres vivos, além de ser 
um momento para lembrar a im-
portância do uso sustentável desse 
recurso e a urgente necessidade de 
conservação dos ambientes aquá-
ticos, evitando poluição e contami-
nação. O secretário municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Montes Claros, 
Paulo Ribeiro, disse que a questão 
hídrica no Norte de Minas Gerais 
é preocupante e a desertificação 
caminha em passos largos, por 

causa de vários fatores, dentre eles, 
a monocultura do eucalipto.

“Em setembro de 2017 foi reali-
zada a 5ª Expedição Caminhos dos 
Gerais, organizada pela Prefeitura de 
Montes Claros, por meio da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente 
e vários parceiros, culminando na 
Carta das Águas, documento en-
tregue ao Governo do Estado, que 
apontou diversos danos ambientais 
e apresentou sugestões, dentre elas, 
a proibição de novas áreas de plantio 
de eucalipto, que consome 80% da 
água produzida no Norte de Minas, 
região onde chove, em média, 1.000 
milímetros por ano, sendo que o 
cerrado precisaria de 500 milímetros 
para se desenvolver. Sobram apenas 
200 milímetros, e o resultado é este 
que vocês conhecem: a conta não 
fecha”, afirmou o secretário.

Fórum da Prefeitura de montes claros 
debate cenário hídrico do norte de minas

Prefeito de uberlândia beneficia feirantes
com entrega de lonas subsidiadas

Com uma diversidade de cores 
e sabores, as feiras livres unem 
tradição e fomento à econômica 
local. Ciente da relevância desses 
espaços para Uberlândia, os feirantes 
da cidade foram beneficiados por 
mais uma ação da administração 
municipal. No dia 10, o prefeito 
Odelmo Leão (PP) realizou a entrega 
simbólica de 17 mil m² de lona ao 
Sindicato dos Feirantes. O material 
adquirido pela prefeitura é ofertado 
aos comerciantes interessados com 
30% de desconto.

“Essa é mais uma ação de apoio 
e fortalecimento da economia rural. 
Em 2011, nós criamos uma lei para 
regulamentar as feiras e, no ano 
passado, realizamos uma licitação 
para regularizar o trabalho desses co-
merciantes, que contam agora com 
um novo termo de permissão de uso 
por 10 anos. Nossas feiras são um 
exemplo para as cidades da região 
e, portanto, com o novo material, os 
consumidores serão atendidos com 
ainda mais excelência”, destacou o 
prefeito. 

A Secretaria Municipal de Agro-
pecuária, Abastecimento e Distritos 
(SMAAD) adquiriu 17 mil m² de lona 
por R$ 15,80 o m². A secretaria, por 
sua vez, ofertou aos feirantes o ma-
terial, com subsídio, por R$ 11,33 o 
m². Os interessados podem parcelar 
o valor total em até seis vezes no 
boleto e, desde o mês passado, 76 
comerciantes já solicitaram a lona.

“É um trabalho contínuo e em 
equipe. Com fiscalizações diárias e 
produtos diferenciados, Uberlândia 

conta com mais de 60 feiras, que, 
além de levar alimentos de qua-
lidade para a mesa das pessoas, 
impulsionam a renda de centenas 
de famílias”, salientou a secretária 
à frente da SMAAD, Walkiria Naves.

 De acordo com o presidente 
do Sindicado dos Feirantes de 
Uberlândia, Aníbal de Paula Silveira, 
a necessidade das novas lonas é 
antiga. “A última vez que tivemos 
uma ação parecida foi há mais de 
10 anos. É um material fundamental 
para o nosso trabalho. A qualidade é 
excelente e a expectativa é que em 
breve todos os comerciantes estejam 
padronizados”, disse.

Conhecido como Pepe, o feirante 
Pompílio Macedo de Nogueira foi 
um dos beneficiados. “Nós estáva-
mos esperando e precisando das lo-
nas. Elas vieram em boa hora, ainda 
mais com as chuvas. Foi uma alegria 
para nós. Agradeço ao prefeito, que 
sempre fez muito por nós, feirantes”, 
comemorou.

como solicitar

Os interessados precisam com-
parecer à Secretaria Municipal 
de Agropecuária de segunda a 

sexta-feira, das 12h às 17h, para 
receber a autorização de retirada 
do material no Sindicato dos 
Feirantes, localizado na Avenida 
Jaime Ribeiro da Luz, 1.882, Segis-
mundo Pereira. Na oportunidade, 
são emitidos os boletos para 
pagamento conforme metragem 
e número de parcelas definidas 
pelo o feirante. A retirada do 
material no Sindicato é feita as 
segundas, quartas e sextas em 
horário comercial.

A iniciativa está em confor-
midade com o Programa de 
Modernização e Padronização do 
Sistema de Feiras Livres, instituído 
pela Lei Municipal 11.027/2011, 
que planeja e define políticas de 
incentivo para o setor.

As feiras livres sempre recebe-
ram atenção especial do prefeito 
Odelmo Leão. Prova disso é a 
Lei 10.702/11, que determinou a 
realização de licitação, por meio 
de concorrência pública, para o 
preenchimento das vagas nas 
feiras. O processo, concluído em 
julho de 2019, permitiu que 329 
feirantes regularizassem sua situa-
ção perante as normas municipais 
e federais pelos próximos 10 anos.
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No dia 15 de fevereiro aconteceu o lançamento 
da Feijoada do Maranhão 2020 com a pre-
sença da Corte Real do Carnaval de Belo Ho-

rizonte e a apresentação da Musa da Feijoada deste 
ano, Malu Agatão. Ela é uma experiente sambista, 
que já foi integrante de escola de samba de BH.
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https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/agropecuaria-abastecimento-e-distritos/feiras-uberlandia/
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mulheres contam como saíram do sedentarismo
e emagreceram sem desembolsar muito dinheiro

O paratleta Mateus Silva, da Fun-
dação Uberlandense do Turismo Es-
porte e Lazer (Futel) em parceria com 
o Clube Desportivo para Deficientes de 
Uberlândia (CDDU) conquistou no dia7, 
medalha de ouro na Copa do Mundo de 
Halterofilismo, disputada em Abuja, na 
Nigéria, desde a última quarta-feira (5). 

Ele competiu pela categoria “Até 
107 kg” e levantou 211 kg. Com isso, a 
equipe CDDU/Futel encerrou sua parti-
cipação com três medalhas. As outras 
duas – ambas de prata – foram con-
quistadas pela paratleta Lara Ferreira 
nas categorias “Até 41 kg adulto” e “Até 
41 kg Junior”.

Os paratletas voltam a participar 
de uma competição internacional em 
abril, em Dubai, quando disputarão 
vagas para os Jogos Paralímpicos de 
Tóquio, que acontecerão entre os dias 
25 de agosto e 6 de setembro deste ano. 
Além de Mateus e Lara, a CDDU/Futel 
foi representada na competição pelo 
treinador Weverton Santos, que integrou 
a comissão técnica da seleção brasileira.

“Tanto o Mateus quanto a Lara 
foram muito bem na competição e 
atingiram importantes marcas. Os dois 
são motivo de orgulho para Uberlândia 
e voltarão à cidade com mais essas 
importantes conquistas”, destacou o 
treinador Weverton Santos.

“A Prefeitura de Uberlândia, por 
meio da Futel, acredita muito nesses 
paratletas, pois sabe que eles são de-
dicados e considerados referência em 
todo o país, o que ficou comprovado 
mais uma vez por meio da conquista 
dessas medalhas”, enalteceu o diretor 
geral da Futel, Edson Zanatta.

Acostumado com celebra-
ções de títulos e marcas im-
portantes no futebol brasileiro 
e na América do Sul, o Cruzeiro 
completou 99 anos em janeiro 
vivendo uma realidade bem 
diferente e nunca vista na 
história do clube.

Em meio ao sofrimento 
pela queda à Série B do Cam-
peonato Brasileiro (o primeiro 
rebaixamento na história do 
clube) com os reflexos de uma 
crise financeira e administrati-
va que deixou estragos gigan-
tescos, torcedores e diretoria 
celebram o aniversário do 
clube Celeste com esperança 
de dias melhores e ao mesmo 
tempo já se preparando para 
as dificuldades de disputar 
uma Série B, contando com 
poucos investimentos e apos-
tando na juventude para dar 
a volta por cima e retornar à 
elite do futebol nacional.

Até então com um orça-
mento milionário, salários de 
jogadores astronômicos e gas-
tando sem qualquer controle e 
planejamento, o impacto mais 
duro que o Cruzeiro sofreu e já 
começou a sentir no seu dia a 
dia é em relação às suas finan-
ças. Com dívidas que chegam 
perto de R$ 1 bilhão, o comitê 
transitório gestor que atual-
mente administra o clube está 
sendo obrigado a cortar mui-
tas despesas. A principal delas 
é na folha salarial, que preci-
sará ser reduzida para cerca de 
R$ 5 milhões, com jogadores, 
em sua grande maioria, rece-
bendo no máximo R$ 150 mil. 
Readequar essa nova realidade 
financeira não será tarefa fácil. 
O clube perdeu patrocínios 
importantes, não tem crédito 
na praça como antigamente e 
precisará buscar soluções inte-
ligentes para angariar recursos 

e honrar compromissos com 
funcionários, fornecedores e 
jogadores. 

O clube cinco estrelas tam-
bém nunca viveu uma falta tão 
grande de receitas. Detentor 
de um orçamento em 2018 
de R$ 380 milhões, a previsão 
para 2020 é arrecadar apenas 
R$ 80 milhões, isto em todos 
os setores do clube.

A situação é muito delicada 
e preocupa os gestores do Cru-
zeiro. Por exemplo, este valor 
previsto para ser arrecadado 
é bem inferior aos R$ 95 mi-
lhões que a diretoria deve aos 
atletas por causa dos 3 meses 
de salários atrasados e outros 
vários direitos de imagem e 
FGTS não depositados. Graças 
a ajuda de parceiros e cruzei-
renses ilustres, o Cruzeiro vai 
aos poucos quitando esses 
salários atrasados. Mas em 
contrapartida, as ações na Jus-
tiça do Trabalho só aumentam 
e jogadores importantes do 
elenco celeste vão deixando o 
clube por falta de acerto finan-
ceiro. Um caso emblemático é 
o goleiro Rafael. Jogador de 
muita qualidade e sucessor 
de Fábio no gol cruzeirense, 
o atleta está em litígio com o 
Cruzeiro e deve encerrar seu 
vínculo, sem que o Cruzeiro te-
nha qualquer lucro com o acer-
to. Ou seja, o jogador vai pra 
outro clube sem qualquer ônus. 

Além desse drama vivido 
pelo Cruzeiro, outra experiên-
cia difícil a que o Cruzeiro terá 
que se acostumar em 2020 é 
a dura caminhada a ser percor-
rida na Série B. Ao contrário 
de 2019, o clube mineiro terá 
poucos jogos na região sudes-
te, precisando partir de Belo 
Horizonte para realizar longas 
viagens em direção ao sul e ao 
nordeste do país. 

A  competição nacional 
começa no mês de maio e o 
Cruzeiro terá que se acostumar 
com jogos em dias diferentes 
do que era habitual. Tendo 
apenas em seu calendário o 
Campeonato Mineiro, Copa 
do Brasil e Campeonato Brasi-
leiro, o time deixará de jogar 
aos domingos e quartas-feiras 
para começar a entrar em 
campo nas terças, sextas e 
sábados, conforme prevê o 
calendário nacional.

Em verdade, os desafios 
que estarão no caminho do 
Cruzeiro serão inúmeros. O 
clube mineiro vai precisar de 
muito trabalho, planejamento 
e gestão para voltar a se orga-
nizar. Ao contrário de outros 
gigantes do futebol brasileiro 
que já foram rebaixados para 
a Série B e passaram com faci-
lidade pela competição, sendo 
campeões e voltando para a 
elite com certa facilidade, o 
Cruzeiro terá sérias dificulda-
des. Assim, a meta celeste é 
ficar entre os quatro primei-
ros na Série B para retornar 
à elite nacional. O título é o 
que menos importa neste mo-
mento. Fora das quatro linhas, 
equacionar as finanças, buscar 
novos parceiros, aumentar seu 
número de sócios torcedores e 
buscar outras fontes de recei-
ta, são objetivos primordiais 
para a Raposa.

Caso contrário, a situação 
pode-se tornar ainda mais de-
licada, com sua permanência 
na série B para o ano de 2021 
(ano importante na história 
do clube – seu centenário) 
e tornando-se um clube da 
prateleira de baixo do futebol 
brasi leiro.  Nossa torcida é 
que isso jamais aconteça. Até 
porque, o Cruzeiro é gigante. 
Vamos Cruzeiro, reação já!

Consulta com nutricionista: acima 
de R$ 80. Avaliação de endocrino-
logista: R$ 200. Acompanhamento 
de personal trainer: de R$ 60 a 

R$ 150 por hora. Academia: R$ 59,90 
podendo chegar a mais de R$ 600, por 
mês. Num país com salário mínimo fixado 
em R$ 1.045, estes não são investimentos 
acessíveis para maioria da população. Po-
rém, isso também não é desculpa para cair 
no sedentarismo. Pelo menos foi o que pen-
sou a esteticista Janaina 
Rodrigues, 40, quando 
decidiu mudar radical-
mente seus hábitos.

Com 1,54m de al-
tura, Janaina já pesou 
90kg. “Eu tinha vários 
problemas ligados à 
obesidade, mas foi a 
falta de circulação san-
guínea nas pernas, de-
vido à vida sedentária e 
por trabalhar sentada o 
dia todo, que me fez tomar uma atitude”, 
conta. Na época, desempregada e sem 
muito dinheiro, ela focou em um inves-
timento: a academia. “Meu intuito era 
sair do sedentarismo e, com o tempo, 
fui mudando hábitos e alimentação, 
sem acompanhamento de nutricionista. 
Nunca comprei suplemento ou fiz algo de 
extraordinário. Só tinha disciplina e força 
de vontade”, diz.

A esteticista pegou tanto gosto pela 
atividade que, hoje, dos 77kg que pesa, 
49% é massa muscular. “Meu corpo mudou, 
minha saúde é outra. Sentia dor nas pernas, 
crise de enxaqueca de precisar ir no hospital, 
desmaios, sinusite e alergias. São coisas que 
não tenho mais. Tenho vitalidade de uma 
menina de 20 anos”, compara.

A diarista Cristina Sousa, 41, também 
relata fortes enxaquecas do período 
sedentário da sua vida que ficou no pas-
sado. “Estava bastante acima do peso. 
Tinha dificuldade para andar, respirar 
e roncava muito. Tudo era difícil, até 
abotoar uma sandália. E muita dor de 
cabeça, todos os dias. Percebi que tinha 
que mudar minha alimentação e fazer 
algum exercício”, relata.

Como explica a nutricionista Ana 
Carolina Garcia, as dores de cabeça 
constantes não são mera coincidência. 
“A enxaqueca pode ser ocasionada por 

jejuns prolongados, 
desidratação, consumo 
excessivo de alimentos 
ricos em açúcares e 
sódio, excesso de café 
e alimentos ricos em 
cafeína, farinhas bran-
cas, embutidos e/ou 
alterações hormonais 
que devem ser inves-
tigadas. Além disso, o 
sedentarismo também 
pode causar essas do-

res”, afirma a especialista.
Apesar de não terem acompanha-

mento profissional, Janaina e Cristina 
são compromissadas com suas metas 
e mudaram drasticamente a alimenta-
ção. “Quando aprendi que emagrecer 
é queimar tudo aquilo que você come e 
ter uma alimentação saudável, comecei 
a ver mudanças na minha vida e nunca 
mais parei”, diz Janaina. 

A esteticista, que já chegou a tomar 2 
litros de refrigerante por dia, cortou açú-
cares da rotina. “Adapto dentro daquilo 
que tenho condições de comprar. Como 
pequenas quantidades e em menores 
intervalos. Geralmente, são duas colheres 
de sopa de arroz e duas de feijão, bastante 
salada e 300gr de carne magra, como pa-

tinho ou frango”. Porém, ela enfatiza que 
não passa receitas para ninguém. “Não 
saio falando o que a pessoa deve ou não 
fazer, incentivo a terem uma alimentação 
saudável. Mas, aviso: deu certo para mim, 
talvez não funcione para outra pessoa”.

O raciocínio é o mesmo que a nu-
tricionista Ana Carolina indica. “Cada 
organismo funciona de um jeito, e possui 
necessidades diferentes. Não devemos 
‘copiar’ a dieta que um colega fez e deu 
certo, ou sair eliminando vários alimen-
tos, pois isso pode gerar um problema 
ainda maior futuramente. O ideal é ter 
uma alimentação mais natural possível, 
evitando industrializados, embutidos, 

frituras, fast-food, e bebidas alcóolicas, 
que também contém muitas calorias e é 
tóxico ao nosso organismo. Saber quando, 
o que e as quantidades do que comer é 
essencial. É preciso analisar se você come 
apenas para encher ou se realmente está 
nutrindo seu corpo”. 

A especialista também acrescenta que 
é preciso pensar em longo prazo. “Quando 
se pensa num processo de emagrecimento, 
muitas pessoas acabam cortando alguns 
grupos alimentares, principalmente o 
carboidrato, e isso não é interessante em 
longo prazo, visto que dietas extrema-
mente restritivas não são sustentáveis por 
muito tempo”. 

Assim como grande parte da popu-
lação, Cristina tem uma vida corrida. 
Inicia sua rotina diária às 5h. Mas, isso 
não a impediu de se exercitar. “Fiz cami-
nhadas por 2 anos. Agora, amo correr, 
principalmente na Lagoa Central, em 
Lagoa Santa, com meu esposo. A gente 
percorre 6,5 km lá, uma vez por semana. 
Treino muito em casa, com abdomi-
nal, agachamento e alguns exercícios 
que aprendi na internet, baixei alguns 
aplicativos e pesquiso receitas de sucos 
detox para não ficar enjoativo, porque é 
o que tomo praticamente todos os dias, 
antes de trabalhar”. Em um ano e meio, 
a diarista foi de 98kg para 77kg. 

O educador físico Marlon Nascimento 
dá dicas sobre os primeiros passos dados 
para longe do sedentarismo. “Para aque-
les que têm poucos recursos para investir, 
sugiro que inicie com uma caminhada e, 
à medida que se sentir mais confortável, 
ir intercalando trotes (corrida mais leve 
e lenta) durante o percurso. Começan-
do sempre com maiores períodos de 
caminhada em relação ao tempo de 
trote. Lembrando que, até mesmo uma 
caminhada, pode ser exaustiva para 
algumas pessoas dependendo do tempo 
e da intensidade que for realizada. Neste 
caso, a dica é nunca tentar ir além de seus 
limites, pois você pode ter uma experiên-
cia traumática”, alerta.

Em casos de sedentarismo mais 
severo, toda e qualquer mudança será 
bem-vinda ao corpo. “Pequenas atitudes, 
como ir à padaria a pé, deixar de usar 
elevadores para subir pequenos lances 
de escada, levantar um pouco quando 
perceber está muito tempo sentado e, às 
vezes, fazer um alongamento. No geral, 
movimentar-se mais para realizar tarefas 
do cotidiano”, aconselha Nascimento. E 
sobre o que não fazer de jeito nenhum? 
“Ficar parado!”, responde.

estava bastante
acima do peso.

tinha dificuldade
para andar, respirar

e roncava muito.
tudo era difícil, até

abotoar uma sandália
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A nova realidade Celeste

Paratleta de uberlândia é ouro na
copa do mundo de Halterofilismo
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inicie com uma caminhada e, à medida
que se sentir mais confortável, intercale

trotes (corrida mais leve e lenta)


