
Atividade física 
pode causar alergia
Parece brincadeira, mas não é. Pouco co-

nhecida pela população, a anafilaxia pode ser 
engatilhada por inúmeros fatores, dentre eles, 
o exercício físico. A fisioterapeuta Renata Guidi 
explica: “Pode acontecer logo após a atividade 
e, por isso, a pessoa tem uma queda na pressão 
arterial, náuseas e desconforto. É como uma 
reação alérgica grave a um exercício físico vigo-
roso”. Por esse motivo, a especialista reforça a 
necessidade de se consultar com um personal 
trainer, médico ou fisioterapeuta antes de iniciar 
qualquer prática esportiva.
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contrABAndo de cigArros Pode 
movimentAr r$ 1,2 Bilhão em mg

Em Minas, o contraban-
do de cigarros é uma 
realidade. Prova disso 

é que 63% de todo o produto 
que circula no estado é ile-
gal ou contrabandeado do 
Paraguai, o que representa 
R$ 1,2 bilhão. O presidente 
do ETCO, Edson Vismona, 
alerta que, além de não 
possuir nenhuma avaliação 
fitossanitária e estar sujeito 
a mais problemas de saúde, 
quem consome cigarros con-
trabandeados também está 
ajudando a financiar o crime 
organizado. “Esse produto 
tem uma boa aceitação no 
mercado e, por isso, é uma 
fonte fácil de dinheiro para 
as organizações criminosas. 
O valor arrecadado com a 
venda é usado, na maioria 
dos casos, para comprar 
armas e munição”.

economiA – PáginA 5

Candidatos devem definir 
filiações partidárias até maio

Em Minas Gerais, a guerra dentro das legendas tem sido 
intensa, pois, nas maiores cidades do estado, todos querem 
nomes fortes disputando as prefeituras como forma de 
ajudar também na eleição dos candidatos a vereadores. 
O prazo máximo para quem almeja se filiar ou trocar de 
partido político é até 1° de maio.

O Governo de Minas e a Prefeitura de Contagem 
firmaram um acordo para obras de contenção de en-
chentes. O objetivo é minimizar os impactos da chuva 
na cidade, especialmente no Ribeirão Arrudas. O acordo 
prevê a construção de duas bacias no córrego Riacho 
das Pedras, que deságua no Córrego Ferrugem que, 
por sua vez, deságua no Ribeirão Arrudas, no limite de 
Belo Horizonte com Contagem.

você sabe como identificar uma 
fake news? 62% dos brasileiros não!

Dados coletados pela empresa especializada em ciber-
segurança, Kaspersky, apontam que 62% da população 
brasileira não sabe como identificar uma notícia falsa, as 
chamadas fake news. A pesquisa também mostrou que 16% 
dos entrevistados desconhecem completamente o termo.

influência cultural faz euA ser principal
destino de viagem entre os brasileiros

O brasileiro tem muitas razões para optar pelos 
Estados Unidos como destino de uma viagem. 
Segundo Paulo Silva, diretor da agência World 
Study BH, o fato do país ser uma potência que nos 
influencia diretamente por meio de filmes, músicas, 
seriados, moda e celebridades é um dos principais 
motivos para a preferência. “Isso acaba gerando 
uma identificação e, com isso, nasce a curiosidade 
de conhecer o lugar”.

Por que é tão grande o
número de mulheres que
não atingem o orgasmo?
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governo do estado e
Prefeitura de contagem firmam

acordo para contenção de enchentes
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Dificuldade feminina de atingir orgasmo
pode ter motivações mentais ou físicas

Se falar sobre sexo já é um tabu, aprofundar 
sobre as dificuldades individuais desse tema são 
ainda mais. Um levantamento nacional com 3 
mil entrevistados, do Projeto Sexualidade (Pro-

Sex) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo, expõe um retrato das 
diferenças entre homens e mulheres quando o assunto 
é sexualidade. Chama a atenção que, entre elas, a difi-
culdade para alcançar o orgasmo, de forma leve à grave, 
afeta quase metade das entrevistadas (43%). Em Belo 
Horizonte, 51% delas enfrentam esse problema. Muitas 
dessas brasileiras (32,5%), também sentem dificuldades 
em se interessar por sexo. Sobre esses dados, o edição 
do Brasil conversou com a ginecologista do Hospital 
Felício Rocho, Valéria Campos(foto).

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

Quais são as principais queixas das 
mulheres sobre sexo?

Diminuição do desejo sexual; dificuldade 
em atingir o orgasmo; dor na relação sexual, 
que pode ter algumas variações, como a dis-
pareunia, ou seja, incômodo durante ou após 
o coito. Também temos o vaginismo, que é a 
dificuldade acentuada, persistente e recorrente 
à penetração, decorrente da contração involun-
tária da musculatura vaginal; e a vulvodínia, 
uma queimação na vulva sem causa aparente. 
Além das questões emocionais.

Quais seriam as questões emocio-
nais relacionadas?

Existem uma série de fatores. Tanto no 
âmbito físico, mas, principalmente, no âm-
bito emocional, que podem estar envolvidos 
na falta do orgasmo. Alguns são a ausência 
total ou parcial das preliminares, o que inclui 
beijos, abraços, carícias em todo o corpo, mas, 
principalmente, na área genital e nas regiões 
mais erógenas da parceira. Sexo por obriga-
ção; cansaço físico e emocional; preocupação 
excessiva, por exemplo, com trabalho, estudos, 
filhos e outros; depressão; estresse; transtornos 
de ansiedade; alterações hormonais das mais 
variadas naturezas; doenças neurológicas; 
educação muito rigorosa; religiosidade e; é 
claro, a insatisfação com o relacionamento.

é possível que o problema não 
esteja na pessoa, mas no relacio-
namento dela?

Para se ter uma boa resposta sexual, que 
culmine no prazer máximo ou orgasmo, o casal 
precisa estar entrosado, haver preliminares, 
com estimulação dos principais pontos de pra-
zer da mulher que, normalmente, é o clitóris. 
No entanto, pode ser em qualquer parte do 
seu corpo que, quando tocada ou acariciada, 
desencadeia uma série de sinapses nervosas 
com liberação dos neurotransmissores do 

prazer. Então, tanto problemas físicos como de 
relacionamento podem estar na origem dos 
problemas do orgasmo.

isso pode acometer mulheres de 
qualquer idade? 

A alteração orgásmica pode acometer 
as mulheres em qualquer idade, devido às 
diversidades de causas, mas é uma queixa 
bem frequente no período do climatério, na 
pré e pós-menopausa. A intensidade pode ir 
avançando após o fim da menstruação, entre-
tanto, a falta de libido e de desejo são queixas 
que vão se tornando cada vez mais frequentes.

A quais sinais a mulher precisa 
estar atenta?

Caso ela nunca tenha chegado ao orgasmo, 
nem por meio de uma relação sexual nem por 
masturbação, é algo que merece uma atenção. 
Se a falta do orgasmo incomoda também é 
indicativo de que ela precisa procurar cuidados 
médicos. Se a paciente perdeu a vontade de 
fazer sexo, porém, quando faz, sente-se satis-

feita ou enojada? No caso de nojo, é necessário 
auxílio médico. A falta de orgasmo é uma 
constante? Se sim, também merece atenção 
médica. Está em uso de alguma medicação 
que possa alterar a resposta sexual? Como está 
o nível de sua atração pelo seu parceiro? Ela 
o acha atraente? Sente desejo por ele? Todos 
esses questionamentos são pertinentes quando 
a falta de prazer se torna algo que incomoda 
a mulher. 

Quais são as dicas para que a mu-
lher atinja o orgasmo?

O orgasmo faz parte de uma resposta 
sexual adequada. A mulher precisa conhecer 
seu corpo, órgãos genitais, regiões do corpo 
que lhe dão prazer e o corpo do parceiro, pois 
dar prazer para alguém pode ser prazeroso. 
Também é importante discutir com o parceiro 
sobre a rotina, o relacionamento do casal, 
observar os fatores que limitam a intimidade 
do casal e tentar resolver essas questões. Achar 
os pontos positivos e negativos de uma relação 
sexual e, se necessário, tentar modificá-los e 
praticar a masturbação como forma de auto-
conhecimento e prazer.

Como milhões de outros brasileiros, 
confesso que após o resultado das eleições 
presidenciais esperei que o governo esco-
lhido desse certo. Até (bem) recentemente 
ainda acreditava no ministro da Economia. 
Agora, diante de tantas e constantes as-
neiras ditas ou atitudes tomadas seguindo 
exemplos de vários de seus colegas de cargos 
nababescamente pagos, minha esperança 
deu lugar à desilusão.

Paulo Guedes foi aterrorizante ao pare-
cer preconizar nova ditadura, proclamando 
que “não se assustem se alguém pedir o 
AI-5”, relacionou a pobreza como inimiga 
do meio ambiente e, em tom de chacota, 
debochou da fisionomia da primeira dama 
da França. Anunciou a pretensão de criar o 
“imposto do pecado” para aumentar a taxa-
ção sobre fumo, chocolates e cerveja. Após 
um puxão de orelhas (“cerveja não”, esbra-
vejou e ordenou Bolsonaro), achincalhou os 
servidores públicos, categoria que classificou 
como parasita, termo popularizado pelo 
filme sul-coreano ganhador do Oscar 2020.

Não satisfeito com o tamanho do dispara-
te, investiu maldosamente contra a laboriosa 
e sofrida classe das empregadas domésticas. 
Para defender o aumento desenfreado do 
dólar lamentou que com a moeda americana 
em valor baixo, “todo mundo estava indo pra 
Disneylândia: empregada doméstica indo 
pra Disneylândia. Uma festa danada. Peraí”. 
Espera aí digo eu! O Paulo Guedes não passa 
do meu e do seu empregado, porque somos 
nós que pagamos os seus régios salários para 
passar férias em Miami e tudo bem!

Há quem acredite que o ministro quer 
apenas demonstrar submissão total aos 
“ensinamentos” – entre aspas mesmo – do 

chefe mor, que possui voraz apetite de ser 
belicoso (como o seu líder Trump, que na 
verdade parece não estar nem aí para o 
assanhado admirador e os brasileiros que 
expulsa dos Estados Unidos). Bolsonaro 
continua em sua ânsia desenfreada de ter 
inimigos. Que o digam 20 governadores 
que no dia 17 assinaram um documento 
repudiando suas declarações recentes e 
pedindo que ele tenha equilíbrio e sensatez. 

Outro tipo de ignorância nociva é o pre-
sidente falar que nossos livros didáticos são 
péssimos “porque tem muita coisa escrita”. 
Também é incrivelmente lamentável o que 
ocorre em nosso país, onde a ditatorial 
censura à cultura e à literatura em particular 
atinge até Machado de Assis!

Aliás, foram os livros – ou, talvez, o seu 
desprezo a eles – que levaram o capitão-
-presidente, numa ação indigna, a distribuir 
nova “banana” para os repórteres que inda-
gavam sobre a redução da biblioteca presi-
dencial visando dar espaço para a criação de 
mais um local reservado à primeira-dama. 
Para quem não sabe, muito recentemente 
foram gastos centenas de milhares de reais 
para reformar outra área destinada para os 
afazeres de dona Michelle.

Já se tornaram rotineiros os maus exem-
plos presidenciais como o absurdo racismo 
de dizer que “cada vez mais o índio é um ser 
humano igual a nós”. Dias depois atacou uma 
valorosa entidade presente em mais de 40 
países que questionou questões ambientais 
no Brasil: “Quem é Greenpeace? Quem é 
essa porcaria de Greenpeace? Isso é um lixo”!

Mas há, também, quem o capitão-
-presidente admire. Voltou a elogiar o ser 
que insiste em nomear presidente da Fun-

dação Palmares. Para ele, esse tal de Sérgio 
Nascimento Camargo é excelente pessoa. 
Faz questão de desconhecer que o elogiado 
encarna o mais estúpido preconceito contra 
sua própria raça ao afirmar que “a negrada 
daqui reclama porque é imbecil e desinfor-
mada pela esquerda... a escravidão foi bené-
fica para os descendentes... sinto vergonha 
e asco da negrada militante... a vereadora 
assassinada do PSOL é um eloquente exem-
plo... é preciso que Marielle morra, só assim 
ela deixará de encher o saco”.

É lamentável que racistas da pior espécie 
como o escolhido para a Fundação Palmares 
possuam adeptos, como um procurador de 
Justiça do Pará para quem “o problema da es-
cravidão no Brasil foi porque o índio não gosta 
de trabalhar até hoje”, e o presidente da Re-
pública, que acha que índio nem humano é.

Depois, geralmente, cada um se des-
culpa “explicando” que a frase está fora 
do contexto, que não era bem isso que 
queria exprimir. É melhor que fiquem de 
boca fechada e mãos longe de teclados. Já 
chega termos de aguentar um ministro da 
Educação que no último dia 17, de dentro de 
um avião, publicou no Twitter: “Aonde está 
a pompa e a liturgia do cargo? Na poltrona 
16A”, errando não só no advérbio – para 
lugar fixo o correto é “onde” – como na 
concordância verbal: deveria usar “estão” 
ao invés de “está”. Neste caso específico, 
o problema não é só a gramática, mas a 
proclamada magnificência!

Para terminar, como diria (se é que não dis-
se) José Simão, na rádio Band News FM ou no 
jornal Folha de São Paulo: é uma piada pron-
ta um país como o nosso, no qual o presidente 
escolhe um militar para ocupar a Casa Civil.

Presidente distribui bananas e contagia adeptos
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Passos para uma vida saudável

obesidade é uma doença que pode ser um fator de risco para 

várias outras patologias. Quando a pessoa sente dificuldade 

para andar, respirar ou até mesmo calçar uma sandália, pode 

ter certeza que o sedentarismo está batendo à porta e tudo 

tende a ficar ainda mais complicado a partir daí.

Ao contrário do que muitos pensam, os profissionais da área da saúde 

apontam que não é necessário muito dinheiro para praticar exercícios 

físicos e ter hábitos saudáveis. Essa é uma boa notícia, uma vez que vi-

vemos em um país no qual o salário mínimo é de R$ 1.045, o que torna 

difícil assumirmos diferentes compromissos financeiros.

Por isso, fica a sugestão para quem deseja melhorar a saúde: você 

pode começar com pequenas mudanças de hábitos, como a alimentação. 

E se não conseguir arcar com os custos de uma academia, pode praticar 

atividades ao ar livre, como uma caminhada ou exercícios em casa. Tudo 

isso contribui para a diminuição do sedentarismo e, consequentemente, 

as chances de desencadear doenças.

As constantes dores de cabeça de quem não se exercita e nem se 

preocupa com uma alimentação saudável não é mera coincidência, 

como explica a nutricionista Ana Carolina Garcia. “Isso porque a enxa-

queca pode ser ocasionada por um jejum prolongado, desidratação, 

consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar e sódio, excesso de 

café e alimentos ricos em cafeína, farinhas brancas, embutidos e/ou 

alterações hormonais”. 

Segundo ela, o ideal é evitar industrializados, embutidos, frituras, 

fast-food e bebidas alcoólicas, que também contém muitas calorias e 

são tóxicas ao nosso organismo. 

Outro alerta importante feito pela especialista é não imitar a dieta de 

ninguém, afinal cada organismo funciona de um jeito e possui necessi-

dades diferentes. “Não devemos ‘copiar’ a dieta que um conhecido fez e 

deu certo, ou sair eliminando vários alimentos, pois isso pode gerar um 

problema ainda maior futuramente”, garante. 

Uma última dica, mas não menos eficaz é não consumir medica-

mentos para perda de peso. A ideia é controlar a alimentação e praticar 

exercícios físicos. Para obter resultados práticos, o dia a dia deve estar 

ligado aos cuidados com o corpo e a mente. Somente com esforço, 

mudanças de hábitos e orientação é que o paciente vai saber o que é 

melhor para ele e alcançar seu objetivo rumo a uma vida mais saudável.
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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

Grandes partidos estão
isolados na disputa pela PBH

Em Belo Horizonte, nos últimos dias de feve-
reiro, as conversas entre políticos de diferentes 
grupos foram intensas. Isso porque, logo após 
a semana do Carnaval, eles irão prestar mais 
atenção no calendário eleitoral, pois, a partir de 
1º de maio, ou seja, daqui a 60 dias, termina o 
prazo da janela partidária. A partir dessa data, 
quem almeja candidatar-se para o pleito deste 
ano não poderá mudar de partido.

No PSDB, o desânimo é geral, especialmente 
depois da desfiliação do senador Antonio Anasta-
sia. Ele foi um dos fundadores do partido, cria de 
Aécio Neves e sempre se vangloriava de ser um 
tucano de carteirinha. Porém, quando a situação 
complicou, principalmente após denúncias de 
corrupção envolvendo nomes da legenda, o 
senador “jogou a toalha e saiu de fininho”. 

O resultado dessa decisão pôde ser visto 
por todos: o PSDB em Belo Horizonte está es-
facelado. No momento, são poucos os nomes 
importantes interessados em se candidatarem a 
vereador e, devido a isso, eles precisarão de um 
candidato forte disputando a prefeitura, ou seja, 
um “puxador de votos”. Caso isso não aconteça, 
o desastre pode ser iminente. 

Ainda sobre a saída do ex-tucano Anasta-
sia, tudo indica que a decisão de abandonar 
o PSDB tem a ver com sua possível ida para o 
Tribunal de Contas da União (TCU). Ele já tra-
balha há anos nos bastidores para conseguir 
uma vaga no órgão. Caso isso aconteça, seu 
primeiro suplente, o ex-deputado e delegado 
Alexandre Silveira (PSD) é quem assumirá a 
vaga no Senado para cumprir os 3 anos res-
tantes de mandato.

mdB em apuros

Ao longo de seu comando na sigla, o atual 
presidente do MDB de Minas, Newton Cardoso 
Jr., teria priorizado as cidades do interior e 
deixado para emprenhar-se em BH apenas 
na eleição deste ano. Todavia, esse desprezo 
pode ter consequências graves, principal-
mente no que diz respeito aos candidatos a 
vereadores. Já quando o assunto é um nome 
para prefeito, a situação se complica ainda 
mais, pois a sigla não tem ninguém de peso 
para concorrer com o atual prefeito Alexandre 
Kalil (PSD). 

A situação política na capital realmente 
mudou, pois o MDB dominou a Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH) e cidades metropolitanas 
por muitos anos. Sinais dos novos tempos. 

dando as cartas

 Na verdade, quem dá as cartas na política 
de BH é apenas o grupo de Kalil, porque é em 
torno dele que se concentra os partidos expres-
sivos e as lideranças mais fortes. Embora saibam 
que esta é uma tarefa difícil, eles estão unidos 
para o projeto da reeleição do prefeito ainda no 
primeiro turno. 

No momento, o opositor para Kalil é o de-
putado João Vítor Xavier (Cidadania). Mas, no 
futuro, acredita-se que o parlamentar não será 
o único nome na oposição ao atual prefeito. 
Há um movimento de partidos, seja no campo 
da direita ou da esquerda, como o PSOL, PT, 
Partido Novo, entre outros, para coligar-se e 
indicar um candidato que incomodará o líder 
do Executivo de BH.

newton cardoso Jr.
teria dormido no ponto

Alexandre silveira pode se tornar
senador a qualquer momento

eujacio silva
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Alex de Freitas e Zema assinam convênio
para obras de contenção de enchentes

Após as fortes chuvas de janeiro que 
provocaram estragos e prejuízos aos 
moradores de Contagem, na região 
metropolitana de Belo Horizonte, 

a prefeitura da cidade e o governo de Minas 
Gerais firmaram no dia 20, um acordo para 
construções de bacias de contenções com o 
objetivo de evitar enchentes. 

O convênio de cooperação técnica e finan-
ceira vai permitir o avanço de obras que já 
eram realizadas no município. Entre os empre-
endimentos contemplados estão uma bacia 
de contenção no córrego Ferrugem, próximo 
à vila São Paulo, no limite com a capital, uma 
bacia do córrego Riacho das Pedras e a segunda 
etapa de Requalificação Urbana e Ambiental do 
ribeirão Arrudas. 

“É um dia especial na história da nossa 
cidade. Não existe dinheiro sobrando em Con-
tagem, mas o capital que o prefeito administra 
é do povo. E tem que voltar para o povo. Hoje 
também a prefeitura autoriza o recapeamento, 
reconstrução e a manutenção da pista de cami-

nhada da avenida Francisco Firmo de Matos em 
uma obra orçada em R$ 5 milhões”, explicou o 
prefeito Alex de Freitas. Presente no evento, o 
governador do Estado, Romeu Zema (Novo), 
também destacou a importância das obras. 

“Eu sou otimista em relação ao futuro de 
Minas. Está na hora do Brasil reativar aquilo 
que ficou por muito tempo parado. Tenho cer-
teza que essa obra faz parte desse momento”, 
discursou. 

Para complementar os investimentos neces-
sários para a conclusão das obras, o convênio 
prevê o aporte de R$ 22,7 milhões do governo 
de Minas e R$ 27,8 milhões de recursos do mu-
nicípio de Contagem. Os aportes vão permitir 
a liberação de R$ 73,9 milhões em recursos 
federais.
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Plano Estratégico Minas Gerais e
Espírito Santo é lançado na Fiemg

Romeu Zema (Novo) participou na Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), do lança-
mento do Plano Estratégico Minas Gerais e Espírito 
Santo. A partir da união de esforços, a iniciativa 
busca promover o desenvolvimento econômico e 
industrial dos dois estados.

As obras previstas no plano estratégico têm o 
potencial de atrair investimentos da ordem de R$ 
45,9 bilhões. O projeto ainda conta com a colabo-
ração da Fiemg e da Federação das Indústrias do 
Espírito Santo (Findes).

De acordo com as entidades, a previsão é de 
aumento do faturamento de aproximadamente R$ 
170 bilhões em diversos setores brasileiros durante 
os anos de execução dos investimentos, sendo R$ 
60 bilhões em Minas Gerais, R$ 17 bilhões no Espírito 
Santo e R$ 93 bilhões no restante do país.

O mercado de trabalho brasileiro pode ser im-
pulsionado com um incremento de 104 mil postos 
de trabalho, 47 mil em Minas e 12 mil no Espírito 
Santo, e com a geração de R$ 33 bilhões de renda 
salarial. A arrecadação de impostos também pode 
crescer cerca de R$ 8 bilhões com o andamento 
do plano.

 
áreas de atuação

As áreas escolhidas são infraestrutura e logís-
tica, negócios de óleo e gás, desenvolvimento do 
Vale do Rio Doce e segurança jurídica em transações 
interestaduais. 

Na área de infraestrutura e logística, uma das 
pautas é a concessão e duplicação da BR-381 Norte, 
que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, 
e da BR-262 Leste, entre João Monlevade (MG) e 
Viana (ES). O plano ainda destaca a renovação 

da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas 
(EFVM), a implantação das estradas de Ferro 118 
e 354 e a construção do Contorno Ferroviário da 
Serra do Tigre.

Já no setor de óleo e gás, um dos objetivos é o 
empenho conjunto para aprovação do Projeto de 
Lei 6407/13, que dispõe de medidas para fomentar 
a indústria de gás natural. 

Em relação ao desenvolvimento do Vale do Rio 
Doce, entidades e governos preveem esforço junto 
ao governo federal e às bancadas congressistas para 
aprovação e regulamentação do novo regramento 
para as Parcerias Público-Privadas (PPPs) em sane-
amento básico, estabelecendo uma meta arrojada 
para concessão nessa modalidade dos serviços de 
tratamento de água e esgoto em toda a bacia do 
Rio Doce.

 
vontade política

De acordo com Zema, o plano foca na integra-
ção econômica entre Espírito Santo e Minas Gerais. 
“Realmente, alguns projetos dependem de investi-
mento. Mas outros, como vimos aqui, dependem 
simplesmente de vontade política, de mudança na 
regulamentação, de forma que os dois estados pos-
sam trabalhar de maneira mais integrada”, avaliou. 
Segundo ele, a grande prioridade é a conclusão das 
BRs 381 e 262. Com muitos riscos de acidente, as 
rodovias acabam dificultando o desenvolvimento 
de toda a região. 

“O ministro Tarcísio (Infraestrutura) já sinalizou 
que a conclusão dessa estrada é um ponto de honra 
para o governo federal. Como ela exige uma série 
de obras, pontes, túneis, e é uma estrada cara, será 
necessário realmente que o governo federal faça 
algo a mais - e ele já sinalizou que vai fazer, porque 
nenhum investimento privado conseguiria viabilizar 
essa obra”, explicou.

 
Protagonismo

“Nós ainda temos de ter uma relação muito 
forte com o governo federal, com as instituições, 
com os investimentos, até porque ainda temos 
uma centralidade grande de decisões nas mãos da 
União. É o governo federal que decide ainda sobre 
ferrovia, aeroporto, porto, grandes BRs, mas, cada 
vez mais, os estados terão que assumir protagonis-
mo e trabalhar junto ao Congresso para ganhar 
autonomia dos estados e dos municípios”, afirmou 
o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. 

Na avaliação do presidente da Fiemg, Flávio 
Roscoe, essa é uma iniciativa única na política 
recente, pelo menos no Sudeste, da união entre os 
dois estados em desenvolver de maneira integrada 
as suas populações. 

“Unir forças é fundamental. As equipes dos 
dois estados trabalharam em conjunto para o de-
senvolvimento desse projeto, que visa potencializar 
economicamente as duas regiões e trazer sinergia 
para os dois povos”, disse.
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Zema e os professores 
Um dos mais respeitados jornalistas mineiros, orion teixeira, 

analisou que a recente decisão do governador romeu Zema (Novo) 
de conceder aumento de 40% aos membros das forças de segurança 
do Estado pode ter sido uma escolha errada. Na avaliação do co-
municador, o chefe do Executivo mineiro, no final do ano passado, 
tentou outras alternativas, inclusive em Brasília, mas ouviu do 
presidente Bolsonaro que não poderia entrar neste assunto. Então, 
se viu obrigado a atender a reivindicação do grupo. Agora, terá de 
enfrentar um verdadeiro inferno das outras classes, sobretudo dos 
professores, com intermediação da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), liderada pela deputada Beatriz cerqueira (PT).

Pt e os evangélicos
Em fase de se reinventar, o PT vai correr atrás do prejuízo 

para se reestruturar em Minas e no Brasil. Segundo avalia o 
presidente do diretório estadual, deputado cristiano silveira, 
a sigla vai “correr atrás de todos segmentos, inclusive buscar 
uma reaproximação à comunidade evangélica”, disse.

sucessão em contagem
Se participasse da disputa eleitoral, o ex-prefeito de Con-

tagem Ademir lucas (PSDB) estaria bem avaliado junto aos 
eleitores da cidade. No entanto, os analistas de pesquisas 
comentam que nas últimas eleições, Ademir nunca passou do 
patamar dos 22%. Ou seja, falta fôlego na hora da chegada.

sucessão em Betim 
Amigos do ex-prefeito de Betim, carlaile Pedrosa (PSDB), vão 

direto ao ponto. Ele não tem interesse em ouvir falar de sucessão 
este ano. “Quer mesmo é viver a vida de aposentado”, garantem.

Paz na fecomércio 
O noticiário negativo envolvendo a Federação do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Feco-
mércio MG) por conta do entra e sai de dirigentes parece ter 
ficado no passado. Por lá, segundo se comenta nos meios 
econômicos, a calmaria está de volta. 

Burguês, vice-prefeito?
A imprensa de Belo Horizonte ainda especula sobre a 

possibilidade do líder do prefeito Kalil (PSD), na Câmara de 
Vereadores, leo Burguês (PSL) se credenciar como candidato 
a vice-prefeito na chapa de Kalil. Se isto não acontecer, devido 
à megaexposição pública, o vereador deverá ter uma votação 
expressiva em uma tentativa de reeleição. 

economia nacional
“De acordo com informações de bastidores, o governo fe-

deral vai lançar, no final deste semestre, um grande Pacote de 
Obras para garantir a retomada de postos de emprego, garan-
tindo paralelamente a volta de melhores índices econômicos. 
Tomara que isso realmente aconteça”. Opinião da jornalista e 
analista de economia Juliana rosa, durante debate sobre o 
tema na TV recentemente. 

Barrando os “barnabés”
Segundo informações ouvidas na sala de imprensa da 

Câmara dos Deputados, um projeto de lei de autoria do Legis-
lativo, proibindo a filiação de funcionários públicos a partidos 
políticos, está prestes a ser levado ao conhecimento público. 

militares no Planalto
Não é oficial, mas a orientação do Planalto é de que, além dos 

ministros, os principais cargos de decisões no âmbito do assesso-
ramento direto do presidente da República devem ser preenchidos 
por militares. Com isso, ninguém de lá vai ficar usando o cargo para 
fazer política, comentam alguns amigos de Bolsonaro.
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 fôssemos de ferro”
Freud

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

AdvogAdo e consultor, esPeciAliZAdo em direito emPresAriAl e imoBiliário,
sócio dA leite & AlcântArA - sociedAde de AdvogAdos - www.leitealcantara.com.br

O controle dos dados e das informações 
privadas de terceiros, ao longo dos 
anos recentes, se tornou valioso ativo, 
objeto de exploração, de criação de 

banco de dados e de segmentações com os 
quais diversos setores empresariais passaram 
a contar para aumentar a efetividade e alcan-
ce da comunicação com o seu público-alvo, 
o que fez nascer um mercado paralelo de 
compra e venda eletrônica de dados pessoais 
de usuários.

Tal prática, sobretudo quando realizada 
sem o consentimento do seu respectivo titular, 
viola objetivamente a ordem jurídica estabele-
cida pela Constituição Federal de 1988, ao pas-
so que seu artigo 5º, inciso X, garante a todo 
e qualquer indivíduo a proteção à intimidade, 
a vida privada, a honra e a imagem.

Diante desse conflito o Congresso Nacio-
nal, em sintonia com movimentos globais e, 
notadamente, sensível aos avanços relevantes 
gerados pelo direito europeu com a edição de 
seu próprio Regulamento Geral (UE 2016/679), 
cuidou de recentemente promover alterações 
legislativas importantes por meio da edição 
da Lei Federal nº 13.709/2018, esta que se 
autodenominou de “Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD)”.

Referida lei passou a dispor sobre o trata-
mento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o 
objetivo de proteger os direitos fundamen-
tais de liberdade e de privacidade e o livre 
desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural, tendo como fundamentos o respeito à 
privacidade, a autodeterminação informativa, 
a liberdade de expressão, de informação, de co-
municação e de opinião, os direitos humanos, 
o livre desenvolvimento da personalidade, a 
dignidade e o exercício da cidadania pelas pes-
soas naturais, entre outros. A lei se aplica a toda 
e qualquer operação de tratamento realizada 
por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, independentemente 
do meio, do país de sua sede ou do país onde 
estejam localizados os dados.

Como pontos importantes a serem desta-
cados se tem a regulamentação sobre a forma 
e métodos de captação dos dados pessoais e 
dos dados pessoais sensíveis, inclusive pelo 
poder público, e o condicionamento da trans-
ferência internacional de dados, o que sujeita 
os chamados agentes de tratamento à adoção 
de medidas de segurança voltadas à proteção 
dos dados pessoais, inclusive sob pena de 

responsabilização e penalização, o que se dá 
por meio de advertências, multas simples ou 
diárias e, em casos mais graves, até mesmo da 
proibição parcial ou total do exercício de ativi-
dades relacionadas a tratamento de dados.

A lei cria também a figura da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão 
dotado de autonomia técnica e decisória, a 
quem competirá fiscalizar e aplicar sanções 
em caso de tratamento de dados realizado em 
descumprimento à legislação. 

Em suma, trata-se de importante avanço 
legislativo que coloca o Brasil em alinhamento 
com as melhores práticas internacionais, no 
que se refere à proteção e responsabilização 
sobre os dados pessoais de terceiros, sobretudo 
no meio digital. No plano nacional, referida lei, 
que ainda não está integralmente em vigor e 
passará a produzir efeitos a partir do dia 14 
de agosto de 2020, certamente demandará 
das empresas o necessário preparo, cabendo 
a estas desde logo estabelecer regras de boas 
práticas e de governança que garantam as 
condições de organização, o regime de funcio-
namento, os procedimentos e os mecanismos 
internos de supervisão e de mitigação de riscos 
e outros aspectos relacionados ao tratamento 
de dados pessoais.

A nova lei geral de proteção de
dados e os seus possíveis reflexos

48% dos consumidores brasileiros
não controlam as próprias finanças

Todo mês o cenário é o mes-
mo: conta de água, energia, 
aluguel, compras do mer-
cado, fatura do cartão de 

crédito, sem falar nos gastos extras. 
São tantas despesas que é preciso ter 
disciplina e controle financeiro para 
evitar ficar no vermelho. No entanto, 
um estudo feito pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), revelou que 48% dos 
consumidores brasileiros admitem 
não fazer um gerenciamento efetivo 
do próprio orçamento.

Desses, 25% confiam apenas 
na memória para anotar despesas, 
20% não fazem nenhum registro dos 
ganhos e gastos e outros 2% delegam 
a função para terceiros. A pesquisa 
também mostrou que mesmo entre 
aqueles que controlam suas finanças 
(52%), a frequência com que anotam 
e analisam suas despesas não é a 
adequada. A cada 10 pessoas que 
adotam um método apropriado de 
controle, somente um terço (33%) 
planeja o mês com antecedência, 
registrando a expectativa de receitas e 

despesas do mês seguinte. A maioria 
(39%) vai anotando os gastos pesso-
ais conforme ocorrem, enquanto 27% 
só fazem após o fechamento do mês.

Esse descontrole faz muitas pes-
soas ficarem no vermelho, como é o 
caso da psicóloga Jéssica Santos. “Já 
passei alguns apertos por não anotar 
e acompanhar meus gastos, ainda 
que os valores sejam pequenos. Teve 
uma vez que a fatura do cartão de cré-
dito veio alta demais e precisei pedir 
dinheiro emprestado para quitar. O 
problema foi por causa de alimenta-
ção fora do lar e serviço de transporte 
por aplicativo. Custei a retomar a 
minha vida financeira. Baixei uma 
ferramenta no meu celular e passei 
a escrever tudo. O bom é que posso 
estabelecer um limite e selecionar a 
categoria das compras. No fim do mês 
consigo visualizar com o que estou 
gastando mais”.

Quem também passou por sufo-
co foi o auxiliar de caixa Victor Leite. 
“Não tinha o costume de fiscalizar 
meus gastos. Achei que havia pa-
gado uma conta e depois descobri 
que não estava paga. Como já tinha 
usado a quantia para outra coisa, a 
dívida no mês seguinte ficou alta. 
Isso sem falar no cartão de crédito. 

Chegava no fim do mês, não acredi-
tava que tinha gastado aquilo tudo. 
Meu dinheiro não estava sobrando e 
decidi organizar as finanças. Montei 
uma planilha e coloquei todos os 
ganhos de um lado e as despesas 
do outro. Todo início de mês defino 
meu limite de gastos, pago todas as 
contas obrigatórias e o que sobra uso 
para lazer”, explica.

Para a economista-chefe do 
SPC Brasil, Marcela Kawauti, su-
bestimar o impacto de pequenas 
despesas no orçamento é uma 
atitude imprudente. “Os chama-
dos gastos invisíveis são aqueles 
supérfluos que passam quase des-
percebidos no dia a dia e podem 
comprometer as finanças quando 
somados no fim do mês. Por isso 
que é perigoso anotar os gastos à 
medida que vão sendo feitos, por-
que isso não garante um controle 
eficiente. O ideal é separar antes 
de tudo uma quantia para contas 
fixas mensais e somente com o 
restante ir alocando conforme a 
necessidade ou desejo do consu-
midor, sem esquecer de guardar 
um valor para uma reserva de 
emergência”.

Ainda segundo o levantamento, 
os gastos extras são desprezados 
entre os consumidores que fazem 
algum controle do orçamento. 57% 
dos entrevistados controlam despesas 
com lazer, transporte, salão de beleza, 
compras de roupas e alimentação 
fora de casa. Já os custos essenciais 
como contas da casa, mantimentos, 
aluguel e condomínio são anotados 
por 92% dos consumidores que 
possuem algum planejamento. As 
prestações de compras feitas no car-
tão, cheque ou crediário que vencem 
no mês seguinte recebem a atenção 
de 79%. Já 76% anotam os rendimen-
tos, como salários, aposentadorias e 
pensões.

De acordo com Marcela, pensar 
nas despesas com antecedência ajuda 
o consumidor a não ser surpreendido 
no fim do mês pela falta de recursos. 
“O consumidor que conhece sua rela-
ção de receitas e gastos está menos 
propenso a se endividar com em-
préstimos ou a recorrer ao limite do 
cheque especial para cobrir rombos 
no orçamento. Além disso, fica mais 
preparado tanto para traçar planos 
em longo prazo, como para agir em 
uma situação de imprevisto, como 
uma despesa inesperada de alto valor 
ou a perda do emprego”, explica.

Muitos consumidores ainda têm 
dificuldade para manter as finanças 
em ordem. Considerando apenas 
os que adotam algum método de 
controle, 61% relatam dificuldades.  O 
caderno de anotação é a ferramenta 
usada por 36% dos brasileiros. Já a 
planilha no computador é o método 
utilizado por 9% dos entrevistados, 
enquanto 7% registram as receitas e 
despesas em aplicativos de smartpho-
nes. “Se o método for organizado, não 
importa qual seja a ferramenta. O 
importante é nunca deixar de analisar 
as informações anotadas. Algumas 
pessoas têm facilidade com planilhas 
ou aplicativos, mas outras ainda pre-
ferem um pedaço de papel”, finaliza.

gastos extras e não essenciais são
deixados de lado na hora do planejamento

“não tinha
o costume

de fiscalizar
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Política e economia
Com experiência de três décadas, o jornalista João Borges, 

da Globo News, comentou: “As pessoas comuns acham que 
quem manda na economia são os grandes empresários, mas 
não é bem assim. Por exemplo, uma simples frase de um mi-
nistro, dependendo do conteúdo, faz a Bolsa de Valores subir 
ou descer e o dólar oscilar”.

carnaval lá e cá
Semana passada, o historiador marco Antonio villa 

encheu a boca para falar do crescimento do Carnaval de São 
Paulo. No entanto, o bairrismo o impediu de comentar que a 
festa momesca em Belo Horizonte, nos últimos 3 anos, reuniu 
milhões de foliões. 

ministro equilibrado
Juristas de todo Brasil concordam que a aposentadoria do 

ministro do Superior Tribunal Federal (STF) celso de mello, no 
segundo semestre deste ano, irá trazer um inquestionável dese-
quilíbrio na Corte Suprema. O ministro é muito respeitado pelos 
colegas por conta de sua reconhecida cultura e serenidade. 

epidemia mundial 
Professor da USP e presidente do Instituto de Estudos 

Avançados da universidade, o médico Paulo saldiva, disse: 
“Ninguém pode ter dúvida, o coronavírus se transformará em 
uma epidemia mundial”, lamentou. Contudo, durante sua aná-
lise, o mestre não explicou os motivos para tanto pessimismo. 

destruindo a natureza
“As pessoas destroem a natureza. Aí, elas ficam em difi-

culdade para encontrar uma maneira de barrar os estragos 
causados pelos desmandos ambientais. Quem mais sofre com 
isso é a própria população, autora de seus próprios desastres 
naturais”. Reflexão do filósofo mario sérgio cortella.

Abandonando a imprensa
“A imprensa brasileira, especialmente a que cobre política 

em Brasília, nunca foi tão desmerecida como agora sob o co-
mando do presidente Jair Bolsonaro. Isso é um absurdo, pois a 
imprensa é um braço preponderante de qualquer democracia”. 
Avaliação do filósofo luiz felipe Pondé.

comentário único. Em verdade, os jornalistas são prete-
ridos e, com exceção das entidades de classe, ninguém de 
peso os defende. As reações a esse tratamento deveriam ser 
contundentes.

civil militar
Irônico, o apresentador e jornalista marcelo tas soltou: “No 

Brasil tudo é diferente. No momento, temos um governo civil, 
mas com aparato e cara de governo militar”. Isso ficou mais 
nítido após a saída de onyx lorenzoni da Casa Civil, cujo cargo 
foi ocupado por um general de cinco estrelas.

http://www.leitealcantara.com.br


E C O N O M I A 5EDIÇÃO DO BRASIL
22 a 29 de fevereiro de 2020

loraynne Araujo

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
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minas gerais deve movimentar
r$ 1,2 bilhão com cigarros ilegais

Esse número representa 63% do mercado

Uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência mostra 
dados dos quais não devemos nos orgulhar. Segundo o 
estudo, o contrabando continua respondendo pela maior 
parte dos cigarros consumidos em Minas Gerais: 63% de 
todo o produto que circula no estado é ilegal ou contraban-
deado do Paraguai. Apenas neste ano, estima-se que esse 
mercado irá movimentar cerca de R$ 1,2 bilhão. 

Para se ter uma ideia do quanto Minas perde com esse 
comércio ilegal,  se todos os pontos de participação desse 
mercado fossem convertidos em produto legal, em ICMS 
seriam arrecadados R$ 414 milhões e de IPI, proveniente 
do Fundo de Participação do Estado (FPE), cerca de R$ 60 
milhões iriam para os cofres mineiros. Mas não é apenas 
o governo quem está perdendo, os cidadãos também 
pagam uma conta alta. 

“Além de não possuir nenhuma avaliação fitossanitária 
e estar sujeito a mais problemas de saúde, quem conso-
me cigarros contrabandeados também está ajudando a 
financiar o crime organizado. Esse produto tem uma boa 
aceitação no mercado e, por isso, é uma fonte fácil de di-
nheiro para as organizações criminosas. O valor arrecadado 
com a venda é usado, na maioria dos casos, para comprar 
armas e munição”, diz o presidente do Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (ETCO), Edson Vismona. 

Vismona afirma que a principal vantagem dos pro-
dutos contrabandeados em relação aos nacionais é o 
preço. Atualmente, há uma lei no Brasil que obriga que 
os cigarros tenham o preço mínimo de R$ 5 e os vindos 
do Paraguai são vendidos, em média, por R$ 3,50. “Como 
eles não pagam nenhum imposto, o cigarro ilegal possui 
uma vantagem competitiva criminosa e conseguem 
vender mais barato. O atual sistema tributário penaliza, 
principalmente, os consumidores das classes C, D e E, 
pois o imposto que incide sobre os produtos premium é 
exatamente o mesmo dos populares”. 

Entre as 10 marcas mais vendidas no estado, 
quatro são contrabandeadas, uma é nacional 
ilegal e, juntas, elas respondem por 45% do 
mercado. A campeã de vendas é a ilegal San 
Marino, que lidera com 32% de participação. E 
os municípios mais afetados são Belo Horizonte, 
Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Uberaba, 
Ipatinga e Betim. 

“Precisamos conscientizar a população sobre os 
malefícios de comprar produtos contrabandeados. 
Esta é uma luta dura e que deve envolver a coorde-
nação de esforços de autoridades governamentais, 
forças policiais e de repressão, consumidores, indús-
tria e, claro, entidades que lutam para a redução 
do tabagismo no país. Somente desta forma vamos 
conseguir combater a concorrência desleal e pro-
mover uma melhoria do ambiente de negócios”, 
destaca o presidente do ETCO.    

no Brasil 

A pesquisa apontou também o crescimento no país 
do mercado ilegal pelo sexto ano consecutivo: 57% de 
todos os cigarros consumidos no Brasil em 2019 foram 
ilegais, sendo que 49% foram contrabandeados (prin-
cipalmente do Paraguai) e 8% foram produzidos por 
fabricantes nacionais que operam de forma irregular. 
Com isso, 63,4 bilhões de cigarros ilegais chegaram 
aos consumidores brasileiros. Esse número representa 
um crescimento de 3 pontos percentuais em relação 
à pesquisa de 2018. 

Com isso, a arrecadação de impostos do setor será 
inferior à sonegação causada pela ilegalidade: R$ 11,8 
bilhões contra R$ 12,2 bilhões. Esse valor, se revertido 
em benefícios para a população, poderia ser usado 
para a construção de 5,9 mil Unidades de Pronto 
Atendimento, 21 mil Unidades Básicas de Saúde ou 
8,6 mil creches.   

riscos à saúde 

É de conhecimento geral que fumar causa 
inúmeros danos para a saúde, como o surgimento de 
doenças respiratórias, cardiovasculares e vários tipos 
de cânceres, principalmente por onde a fumaça passa. 
Mas, para quem consome cigarros contrabandeados, 
o risco é ainda maior. “A Anvisa faz a regulamentação 
desse produto e proíbe e controla diversas substâncias 
que estão nele, desde a quantidade de nicotina até 
o limite dos aditivos que mascaram o gosto ruim. 
Quando a pessoa opta pelo ilegal, não há nada e 
nem ninguém que realize esse tipo de trabalho”, 
explica a pneumologista do Hospital Madre Teresa, 
Angela Pedrosa.

Outro ponto destacado pela médica é o fato dos 
cigarros contrabandeados, por terem um valor menor do 
que os brasileiros, incentivarem o tabagismo. “Um dos 
fatores para que os cigarros tenham um preço mínimo no 
país é justamente para inibir o seu consumo, pois, quem 
compra, sente que está gastando. Já os ilegais, por serem 
mais baratos, as pessoas tendem a fumar mais, afinal o 
dinheiro que está gastando com aquilo não faz falta”. 

Para finalizar, Angela diz que, pela falta de fiscaliza-
ção, é possível encontrar nos cigarros contrabandeados 
fungos na folha do tabaco e fezes de animais ou insetos, 
além de metais pesados, como chumbo; e mais agro-
tóxicos. “Todas essas substâncias podem aumentar o 
risco de aparecimento de doenças como Alzheimer, 
intoxicações e até dificuldade de aprendizado”.
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D A  C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

evento da marinha

Paulo cardoso, efigênia meireles e o almirante
rocha, em evento da marinha Brasileira

A
rq

ui
vo

 P
es

so
al

o cAso BAcKer - Pelas últimas informações do inquérito 
instaurado pela Polícia Civil é quase certo que houve sabotagem 
contra a empresa de cerveja. A Backer diz que não conseguiu fazer 
nenhum teste antes, porque a fábrica foi fechada pelo Ministério 
da Agricultura e só mesmo a polícia, com sua perícia técnica, teve 
acesso ao maquinário. Além desse inquérito, há outro que corre 
paralelo sobre a distribuidora de produtos químicos, que pode ter 
feito adulteração do dietilenoglicol.

fAlAs de BolsonAro - Sobre as falas do presidente Bolsonaro 
dos últimos dias, um militar graduado com assento no Palácio do 
Planalto disse: “Para ele parar de falar besteiras, só colocando uma 
atadura em sua boca”.

delAÇÕes - Myra Athayde, namorada do doleiro Dario Messer, 
que está presa no Rio desde novembro está negociando delação 
premiada. Muita gente vai tremer, pois Myra está decidida a contar 
tudo que sabe das transações feitas com políticos que ajudaram a 
arrancar dinheiro da Petrobras. José Carlos Lavouras, ex-presidente 
do conselho da Fetranspor, foragido há 2 anos em Portugal, tam-
bém já fechou com o Ministério Público do Rio a parte financeira 
de sua delação. Dizem que vem coisa grossa por aí envolvendo o 
Judiciário fluminense. Ainda falando em delações, o ex-presidente 
da Oi, Luiz Eduardo Falco, anda preocupado com a volta do caso 
Gamecorp e Lulinha.

toda a competência política do governador Romeu Zema 
(Novo) será testada nos próximos dias. É que ele deverá vetar 
a emenda que manda pagar o mesmo reajuste das forças de 
segurança para todos os funcionários do Estado. Vai comprar 
uma briga com todas as categorias do funcionalismo público.

Alguém perguntou a este repórter qual seria a explicação 
para o governo norte-americano mandar para o Aeroporto de 
Confins, em Minas, os deportados brasileiros que entraram 
ilegalmente naquele país. A resposta é simples: a maioria é 
mineira e do Leste de Minas. 

A Prefeitura de Itabirito entregou para a comunidade o 
Ginásio Poliesportivo Pedro Cardoso totalmente reformado. 
“Que aqui volte a ser um espaço de convivência e alegria para 
que todos cresçam como cidadãos, enquanto praticam seu 
esporte favorito e, quem sabe, até surjam atletas profissionais”, 
afirmou o prefeito Orlando Caldeira (PPS).

domingo, dia 23 de fevereiro
Sra Izabel Luiza - esposa de Nilmário Miranda
Relines Ballesteros 
Senhora Mariza Brandão

segunda-feira, 24
Elizabete Hortência
Elizethe Barcelos - Contagem
Vereador Wagner Messias (Preto)

terça-feira, 25
Wilson da Silva Piazza - ex-jogador
Jornalista Arnaldo Viana 
Sônia Baldoni

Quarta-feira, 26
Tábata Vanessa Gonçalves 
Raimundo Alvarenga - Joanésia 
Karine Oliveira 

Quinta-feira, 27
Lázaro Pontes 
José de Brito Salomão 
Maria de Lourdes Diniz 

sexta-feira, 28
Jornalista Márcio Fagundes
Radialista Silva Neto 
Fabinho Lizardo - Rádio Itatiaia 
Deputado Padre João 
Mariana Diniz Oliveira - Rádio Itatiaia 

sábado, 29
Ex-vereador Hugo Thomé 
Fernando Chicarelli

sesc tem tecnologia e serviços especializados
em unidade exclusiva de saúde na capital

A primeira unidade exclusiva em saúde do Sesc no Brasil reúne 
mais de 25 serviços, entre consultas médicas, vacinação e exames

P romoção da saúde é um ponto essencial 
para o Sesc. Atuar em prol da qualidade 
de vida da população em geral e dos 
trabalhadores do comércio oferecendo 

um espaço com tecnologia de ponta, atendi-
mento humanizado e condições diferenciadas 
de acesso é um investimento da instituição 
para todos. Por isso, mais uma novidade chega 
ao Sesc Centro de Excelência em Saúde (Rua 
Viana do Castelo, 645, Bairro São Francisco), os 
serviços de raio x e mamografia. Os exames são 
oferecidos a preços acessíveis e o trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo conta com 
50% de desconto. Veja abaixo: 

raio X: R$ 79 (público geral), R$ 63 (idoso 
e/ou conveniado) e R$ 40 (trabalhador do co-
mércio e seus dependentes).  

mamografia: R$ 98 (público geral), R$ 78 
(idoso e/ou conveniado) e R$ 49 (trabalhador 
do comércio e seus dependentes). 

centro de saúde completo

Criado em 1993 e em um novo local, com 
amplo escopo de atendimento desde outubro 
de 2018, a unidade do Sesc dedicada à saúde, e 
única do Brasil com essa proposta, é um espaço 
com infraestrutura moderna e equipamentos de 
última geração, que oferece ao público de Belo 
Horizonte e região Metropolitana dezenas de 
especialidades, entre: 

consultas médicas: cardiologia, clínica mé-
dica, geriatria, ginecologia, ortopedia, pediatria, 
psiquiatria e dermatologia; 

Atendimento multiprofissional com serviços 
de assistência social, fisioterapia, pilates de rea-
bilitação, fonoaudiologia, nutrição, odontologia, 
psicologia e terapia ocupacional;

vacinação da rede pública e particular;

Procedimentos e exames médicos: ele-
trocardiograma, retirada ambulatorial de 
pequenas lesões, cauterização e biópsia gi-
necológicas, exame citopatológico do colo 
do útero, exames de refração, fundo de olho, 
mapeamento de retina, exames de ultrassono-
grafia contemplando a maioria das necessida-
des, teste ergométrico e raio x odontológico).  
saúde na empresa (ações de educação em 
saúde em empresas e entidades do comércio). 

O SCES funciona de segunda a sexta-feira 
(das 7h às 19h) e aos sábados (das 8 às 12h) e 
tem como público preferencial os trabalhadores 
do comércio de bens, serviços e turismo e seus 
dependentes, para os quais, com o Cartão do 
Cliente Sesc, os descontos variam entre 35%  e 
50% no valor de diversos serviços. Quem não 
possui o Cartão do Cliente também pode se 
consultar e ter acesso aos atendimentos ofe-
recidos, pois a unidade está aberta ao público 
geral. Para isso, a marcação da primeira consulta 
pode ser feita pelo telefone (31) 3270-8100 ou 
na própria unidade.

A unidade tem como público preferencial os 
trabalhadores do comércio de bens, serviços e 
turismo e seus dependentes, para os quais, com 
o Cartão do Cliente Sesc, os descontos variam 
entre 35% e 50% no valor de diversos serviços. 
Quem não possui o Cartão do Cliente também 
pode se consultar e ter acesso aos atendimen-
tos oferecidos, pois a unidade está aberta ao 
público geral. 

Alcance

Em pouco mais de um ano de funciona-
mento, a unidade possui uma média superior 
a três mil atendimentos mensais. no período 
de janeiro a outubro de 2019, o Sesc Centro 
de Excelência em Saúde realizou cerca de 38 
mil procedimentos, considerando consultas, 
vacinação pública e particular, procedimentos e 
exames médicos. Entre as principais especialida-
des procuradas pelos clientes estão psicologia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia 
e pilates de reabilitação.

vacinação

Há anos, o serviço de imunização do Sesc 
em Minas é referência para as famílias mineiras 
e, por isso, o setor é bastante procurado du-
rante todo o ano. O Sesc Centro de Excelência 
em Saúde oferece as vacinas disponíveis na 
rede particular por um preço acessível à toda 
a comunidade. Além disso, todas as vacinas 
ofertadas na rede pública de saúde são também 
na unidade, por meio de uma parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde. Não é necessário 
agendamento. É recomendado verificar pelo 
telefone (31) 3270-8100 se a vacina desejada 
está disponível na unidade antes ir até o local.
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descubra quais são os 4 tipos
de olheiras e como tratá-las

Mal atinge, principalmente, as mulheres e pode afetar autoestima

O s olhos são uma das 
partes mais importantes 
para a expressão facial 
e os cuidados com a re-

gião devem ser frequentes, pois é 
um local delicado e a pele é mais 
fina e sensível. Um dos males que 
mais afeta o contorno do olhar é a 
olheira que atinge, principalmente, 
as mulheres, tanto em algumas 
fases do ciclo menstrual, quanto 
durante a menopausa. 

O oftalmologista, especialista 
em oculoplástica, André Borba 
diz que existem basicamente 4 
tipos de olheiras, as hereditárias, 
alérgicas, tensão pré-menstrual 
e privação de sono. “Para quem 
tem predisposição genética, é 
comum que as olheiras apare-
çam após os 30 anos, pois com 
o envelhecimento, há mudança 
na pigmentação da pele. Para as 
pessoas com alergia respiratória, 
o processo de arroxeamento tam-
bém tende a ser grande, pois essa 
condição dificulta a drenagem 
dos l íquidos, causando uma 
coloração arroxeada na região 
ocular. Já no período menstrual, 
o processo é parecido com o de 
quem tem alergia, já que as mu-
lheres costumam reter líquidos, 
inclusive na região dos olhos”. 

Borba acrescenta ainda que a 
privação de sono é a grande vilã 
para o aparecimento desse mal. 
“A falta de sono ou uma noite mal 
dormida costuma fazer com que 
as olheiras se manifestem até em 
pessoas que não têm predisposição 
a tê-las”. 

Apesar de não afetar a saúde 
de uma maneira direta, esse ar-
roxeamento pode causar danos 
para a autoestima. “Existem 
pessoas que aparecem aqui no 
consultório e me contam que 
estão há anos sem tirar uma 
foto, pois não gostam de como 
suas olheiras se destacam. Por 
ser algo no rosto, fica difícil 
disfarçar e afeta diretamente na 
maneira como elas irão se portar 
em público”. 

Uma das pessoas que ficava 
incomodada com as olheiras era a 
consultora de vendas Aline Alves, 
35. Ela conta que desde adolescente 
sofria com esse problema. “Quando 
vejo as fotos da minha festa de 15 
anos fico com vontade de chorar. 
Estava menstruada no dia e, por 
isso, as olheiras estavam piores. 
Naquela época, as maquiagens não 
eram como hoje em dia e dá para 
notar o roxo abaixo dos meus olhos”. 

Outro momento que ficou mar-
cado negativamente na vida de 
Aline foi a sessão de fotos de for-
matura. “Dois dias antes, fiz vários 
tratamentos caseiros que diminuíram 
as olheiras, porém, na noite antes 
do ensaio fotográfico, a minha mãe 
passou mal e tive que ficar com ela 
no hospital. No outro dia, estava 

parecendo uma vampira”, brinca. 
A consultora conta que já ten-

tou usar vários cremes no local, 
mas só com peeling químico é que 
conseguiu um resultado satisfató-
rio. “Comecei esse tratamento no 
início do ano passado e o faço a 
cada 3 meses. Não é um procedi-
mento barato, todavia foi ele que 
resolveu o meu problema”. 

tratamentos 

O oftalmologista diz que o tra-
tamento para a olheira é feito de 
acordo com cada paciente. “É im-
portante esclarecer que a análise da 
intervenção é feita individualmente 
e em consultório. Cada pessoa, cada 
tipo de pele e causa tem um trata-
mento único e específico”, esclarece. 

Entretanto, Borba elucida que o 
melhor a se fazer é prevenir o apare-
cimento das olheiras, que pode ser 
feito com medidas simples, como 
melhorar a qualidade do sono, 
evitar a exposição excessiva ao sol, 
diminuir o consumo de álcool e 
cigarro, reduzir o estresse e repor 
nutrientes necessários ao organis-
mo com uma boa dieta alimentar. 
“Sugiro que cada pessoa procure se 
conhecer melhor e, para qualquer 
mal, o ideal é a prevenção. Uma 
pessoa com 30 anos e que não se 
cuida pode ter consequências quan-
do chegar aos 50”, finaliza. 

 Preenchimento com ácido hialurônico: o uso do ácido para 
tratar olheiras se dá por deixar a pele mais hidratada, menos 
rugosa e flácida e, consequentemente, com o aspecto mais 
saudável;

 luz pulsada: a luz é absorvida pelos pigmentos ou manchas 
e incide de maneira bem localizada. O resultado desse procedi-
mento é satisfatório e rápido; 

 Peelings químicos clareadores: eles são capazes de amenizar 
a pigmentação intensa de alguns tipos de olheiras; 

 laser co2: causa uma contração da pele da pálpebra pelo 
estímulo térmico, o que melhora a qualidade no local;

 Jet plasma: esse procedimento é uma espécie de gás ionizado 
que é aplicado na pele com despigmentadores elétricos. É muito 
eficaz e o resultado pode ser percebido entre 5 e 7 dias após a 
intervenção.

Além destes tratamentos, há também a cirurgia de ble-
faroplastia, procedimento no qual realiza-se a remoção de 
bolsas de gordura e excesso de pele das pálpebras, o que 
corrige as olheiras.

 A maquiadora Gislainy Gomes diz que o ideal para quem tem 
olheiras é fazer um tratamento anterior, como hidratação constate 
do local. E quando for se maquiar, o ideal é usar um corretivo 
colorido. “Após a preparação e limpeza da pele, para quem tem 
as manchas mais avermelhadas e marrons, usa-se o corretivo 
amarelo; já para as pessoas que possuem aquelas que são mais 
arroxeadas, o ideal é passar um laranja”, exemplifica.

conheça os principais tratamentos para olheiras:

como disfarçar as olheiras com maquiagem:
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saúde pública bucal em Belo horizonte
Tudo evolui com o tempo e 

não podia ser diferente com o 
conceito de saúde que passou 
da constatação da ausência 
de doenças para, segundo a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), um estado de completo 
bem-estar físico, mental e social 
e não somente ausência de afec-
ções e enfermidades. 

Já Saúde Pública, segundo 
a Wikipédia, é a aplicação de 
conhecimentos (médicos ou 
não), com o objetivo de organi-
zar sistemas e serviços de saúde, 
atuar em fatores condicionantes 
e determinantes do processo saú-
de doença controlando a incidên-
cia de doenças nas populações 
através de ações de vigilância e 
intervenções governamentais. 
Toda essa sistemática teve como 
inspiração principal o documento 
“Informe Lalonde” do Cana-
dá, em 1974, que introduziu os 
chamados “determinantes da 
saúde” que são a biologia hu-
mana, o ambiente, o estilo de 
vida e a organização dos serviços 
de saúde. 

Aqui no Brasil, a saúde pú-
blica é coordenada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) que é um 
dos maiores e mais complexos 
sistemas de saúde pública do 

mundo, abrangendo desde o 
simples atendimento para ava-
liação da pressão arterial, por 
meio da Atenção Primária, até 
o transplante de órgãos, garan-
tindo acesso integral, universal e 
gratuito para toda a população 
do país. O SUS é, sem dúvida, ra-
zão de orgulho para nosso país! 

Em 1994 foi criado o Progra-
ma de Saúde da Família (PSF) 
que evoluiu em 2003 para uma 
estratégia de saúde. Segundo a 
Estratégia de Saúde da Família, 
ligada às Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), existe a Equipe de 
Saúde da Família (ESF) que deve 
contar com médico, enfermeiro, 
agente comunitário de saúde, 
cirurgião dentista e auxiliar ou 
técnico em saúde bucal. 

Nas UBS é possível fazer lim-
peza profissional, exodontia de 
elementos dentários condena-
dos, restaurações e até trabalhos 
protéticos como a prótese total. 
Essa é a atual realidade de nossa 
cidade que conta com mais de 
150 postos de saúde. Entretanto, 
uma condição ainda deficiente 
é a quantidade de Centros de 
Especialidades Odontológicas 
(CEOs) disponíveis, apenas em 
número de 4! Estes centros 
oferecem procedimentos mais 

especializados como a endodon-
tia e periodontia avançada que 
são fundamentais para grande 
parte dos pacientes, o que pode 
ser confirmado pelas longas e 
dolorosas filas de espera (muitas 
vezes o caso evolui para a perda 
do elemento dentário). 

Temos então, ainda, muito 
por fazer a começar pela orien-
tação da população àquilo que 
já existe para seu uso e conforto! 
Acredito que todos os esforços 
devem ser concentrados nas 
campanhas de prevenção para 
que essas funcionem como “pe-
neiras” por onde só passarão os 
casos inevitáveis como aqueles 
em que há uma predisposição 
genética para a (s) doença (s) 
ou os tratamentos decorrentes 
de acidentes (lembrando que 
esses também podem ser mini-
mizados através de campanhas 
de prevenção). 

Concluindo, possuímos sim 
estrutura e filosofia amadureci-
das e dedicadas à promoção de 
saúde que precisam de interesse 
político para sua manutenção 
e evolução constantes. Nossa 
Belo Horizonte é uma grande 
cidade que necessita aperfeiçoar 
o oferecimento dos direitos de 
cidadania à sua população.
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estados unidos foi principal destino
procurado pelos brasileiros em 2019

Especialista indica que país continuará sendo preferência este ano

“Os brasileiros podem descobrir novos
pontos turísticos e culturais que estão

perto deles e que são tão interessantes
quanto os destinos tradicionais”
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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.

começo de um novo ano 
pode ser o momento ide-
al para planejar aquela 
viagem dos sonhos. Mas 

você sabe qual destino internacio-
nal anda mais popular entre os bra-
sileiros? Uma pesquisa feita pelo 
Preferred Hotels & Resorts apontou 
que os Estados Unidos foi o país de 
maior preferência. Especialistas da 
área assinalam, inclusive, que o 
lugar continuará em primeiro lugar 
no ranking em 2020.

O diretor da World Study BH, 
agência de intercâmbio, Paulo 
Silva, explica que a preferência 
pelos Estados Unidos é cultural. 
“Trata-se de uma potência que nos 
influencia diretamente por meio de 
filmes, músicas, seriados, moda e 
celebridades. Isso acaba gerando 
uma identificação com o país e, 
com isso, nasce a curiosidade de 
conhecê-lo”.

México, Colômbia, Argentina, 
Itália, Espanha, Paraguai, Reino 
Unido, Peru e França seguem os 
EUA no ranking de preferência en-
tre os brasileiros. Chama a atenção 
o fato de 5 dos 10 países estarem 
na América Latina. Isso porque, em 
2018, nenhum destino latino ficou 
no top 10. Silva atribui isso, princi-
palmente, ao aumento do preço 
das moedas. “Na América Latina 

elas são bem mais acessíveis. E os 
brasileiros podem descobrir novos 
pontos turísticos e culturais que 
estão perto deles e que são tão 
interessantes quanto os destinos 
tradicionais”.

Para este ano, o especialista 
acredita que Estados Unidos, 
Austrália, Irlanda e Canadá se-
rão os mais procurados entre os 
brasileiros. Ele reforça que, para 
fazer uma viagem, é preciso pla-
nejamento. “Escolher as datas 
com antecedência, estudar bem 
os locais que pretende ir, definir 
o valor de investimento e ter 
auxílio de uma agência séria e 
comprometida que ajude com 
toda a documentação necessária 
e demais procedimentos”.

A gestora de qualidade Luciana 
Honorato seguiu esses passos e 
não teve nenhum problema em 
sua viagem de 16 dias para Or-
lando, na Flórida, Estados Unidos. 
“Eu e minha noiva planejamos 
a viagem por cerca de 5 meses. 
Deixamos o visto para a última 

hora, o que é um pouco arriscado 
e gastamos mais, mas, fora isso, 
foi tudo tranquilo”.

O planejamento, na opinião 
dela, foi de suma importância. 
“Nós não tivemos dificuldade 
nenhuma, viajamos com seguro e 
isso dá uma segurança a mais na 
hora de ir”.

Já a psicóloga Bianca Fiori 
decidiu viajar para a Ar-
gentina de repente e se 
arrependeu. “Consegui 
acertar a minha agenda 
para tirar 7 dias de férias, eu e uma 
amiga organizamos a viagem em 
duas semanas. O passeio foi óti-
mo, porém, quando voltei percebi 
que o gasto seria bem menor se 
tivéssemos feito tudo com calma”.

Ela pretende fazer outra via-
gem internacional este ano, só 
que com calma dessa vez. “De um 
modo geral, conhecer a Argen-
tina foi incrível, mas penso que 
pequenos estresses poderiam ser 
evitados. Não pensamos em com-
prar, por exemplo, um pacote com 

traslado e, quando chegamos lá, 
tivemos que nos virar para achar 
um carro. Por isso é melhor já sair 
daqui com tudo acertado”.

Silva reforça a ideia de estudar 
bem o destino. “Até mesmo para 
a pessoa saber se, de fato, ela 
vai gostar da escolha. Verificar 

o clima na época pretendida da 
viagem, aprender sobre a cultu-
ra local, descobrir que tipos de 
atividades de lazer o país pode 
proporcionar, se existem pontos 
turísticos interessantes, se são de 
fácil deslocamento, qual a média 
de gastos com alimentação e hos-

pedagem, entre outros. Tudo isso 
tem que estar de acordo com as 
expectativas do viajante para que 
não haja frustrações ou surpresas 
desagradáveis”, finaliza.
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leíse costa

mais de 60% dos brasileiros não
sabem identificar uma fake news

Índice no Brasil ainda é melhor que no restante da América Latina

“Nem tudo é o que parece” 
pode soar como um clichê, mas 
a frase pode muito bem ser usa-
da como um mantra para evitar 
acreditar em tudo que se lê ou 
se vê na internet. Isso porque, 
apesar das notícias falsas, popu-
larizadas como fake news, serem 
cada mais comuns no cotidiano 
on-line, o estudo “Iceberg digital”, 
desenvolvido pela Kaspersky, em-
presa global de cibersegurança, 
divulgou que 62% dos brasileiros 
não conseguem reconhecer uma 
notícia falsa.

A situação é ainda pior no 
continente. Em média, 70% dos 
latino-americanos não sabem 

identificar ou não têm certe-
za se conseguem diferenciar se 
uma notícia na internet é falsa 
ou verdadeira. No ranking, os 
cidadãos que menos conseguem 
reconhecer notícias falsas são os 
peruanos (79%), seguidos pelos 
colombianos (73%) e chilenos 
(70%). Mais atrás estão os argen-
tinos e mexicanos com 66%. 

A pesquisa também mostrou 
que 16% dos entrevistados desco-
nhecem completamente o termo 
“fake news”, um aspecto em que 
os peruanos também se destacam, 
com 47% dos entrevistados alegan-
do que não sabem o que a palavra 
significa. Por outro lado, os brasilei-
ros são os mais familiarizados com 
o termo, visto que apenas 2% deles 
desconhecem a expressão.

“Assim como os icebergs, nem 
tudo o que vemos na internet é o 
que parece ser. Nas profundezas 
do mar, é possível esconder uma 
enorme massa de gelo capaz de 
afundar um navio de uma só vez, 
se acreditarmos apenas no que 
se vê na superfície. Podemos usar 
esse exemplo para explicar as fake 
news, e-mails com links maliciosos, 
ofertas fraudulentas via SMS e até 
mesmo imagens que comparti-
lhamos com colegas de trabalho. 
Ações aparentemente inofensivas 
podem gerar enormes danos pes-
soais e profissionais”, explica Fabio 
Assolini, pesquisador da Kaspersky 
no Brasil.

Para a comunicadora e profes-
sora de jornalismo Christiane Ro-
cha, os altos índices apontados na 
pesquisa podem ter relação com 
acesso à educação. “Desde o ad-
vento das redes sociais, a partir dos 
anos 2000, os latino-americanos 
sempre foram mais influenciáveis 
e consumidores das informações 
que circulam nas redes sociais do 
que outros povos. Isso tem a ver 
com o menor acesso à educação e, 
por isso, não conseguem distinguir 
uma notícia verdadeira de uma 
falsa”, aponta.

Ainda de acordo com a pesqui-
sa, apenas 2% dos latino-america-
nos consideram as notícias falsas 
inofensivas, enquanto a maioria 

as classifica como perigosas e 
eventualmente danosas: 72% dos 
entrevistados acreditam que as 
fake news viralizam para que al-
guém receba algo em troca ou 
para causar dano a algo/alguém. 
Mesmo tendo essa percepção ne-
gativa, apenas 42% dos brasileiros, 
ocasionalmente, questionam o 
que leem na web. 

Christiane se lembra bem de 
um caso em que o linchamento 
público e precipitado acabou em 
uma grande injustiça. “Existem 
casos mais antigos e clássicos, 
como a Escola Base de São Paulo, 
em que os proprietários e funcioná-
rios foram acusados de abusarem 
de crianças e o local foi fechado. 
No final, verificou-se que essa 
situação não era real. E, construir 
uma reputação é um processo 
difícil e demorado, já a destruição 
é muito rápida”, afirma.  

Em relação aos que confiam 
nos conteúdos on-line, as mulheres 
(49%) superam os homens (42%). 
O estudo mostrou também que, 
em média, um terço dos latinos 
usam apenas as redes sociais para 
se informar diariamente e apenas 
17% procuram notícias em sites da 
mídia tradicional. Destes, os que 
utilizam as redes mais vezes com 
esse propósito são os mexicanos 
(35%), seguidos pelos brasileiros 
(33%) e chilenos (32%).

Já que é quase impossível con-
trolar o conteúdo que se recebe 
na socialização on-line, Christiane 
aconselha que o leitor desconfie e 
treine para distinguir o falso do ver-
dadeiro. “Antes de publicar um texto, 
precisamos lê-lo com calma, porque 
tem muito conteúdo que vem com 
palavras misturadas, excesso de pon-
tuação, muitas abreviaturas, erros de 
concordância e ortografia, adjetivos, 
juízos de valores, opiniões, títulos es-
tranhos que tendem ao sensaciona-
lismo e informações sem divulgação 
da fonte. Se a pessoa tem um certo 
repertório, lê notícias durante o dia 
ou acompanha pelo menos um 
grande portal jornalístico, ela está 
por dentro de certos assuntos e tem 
um contexto da realidade para en-
tender que determinados conteúdos 
são mirabolantes”, esclarece.

Segundo a comunicadora, 
o leitor também deve verificar 
se a notícia é assinada por um 
jornalista e se já foi publicada em 
portais jornalísticos antes. “Sites 
que não colocam os autores que 
escreveram também são suspeitos, 
entre em um portal jornalístico 
tradicional que você goste, em que 
as informações são minimamente 
averiguadas e procure nas notícias 
de última hora. Na maioria dos 
grandes sites, a arquitetura da 
informação é feita de uma maneira 
bem fácil para que os últimos acon-
tecimentos sejam visualizados. 
Faça isso em mais de um espaço. 
Se não existir ali, comece a descon-
fiar e não saia replicando. Conheça 
as fontes também, vá ao Google e 
veja os nomes citados porque, às 
vezes, eles nem existem”, conclui.

Para evitar disseminar fake news:

 Tenha cuidado ao buscar informações sobre notícias muito recentes 
e sempre verifique fontes oficiais de notícias.

 Anúncios em redes sociais que parecem ser bons demais para ser 
verdade, provavelmente não são. Não clique em links de fontes desconhe-
cidas e com reputação desconhecida. Se você clicar nesses anúncios, não 
revele informações pessoais, financeiras ou confidenciais.

 Seja cauteloso e responsável ao compartilhar conteúdo duvidoso em 
redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas ou e-mails.

 Verifique se o seu computador está atualizado com as versões mais 
recentes dos softwares (navegadores, plug-ins e correções de segurança).

Fonte: Kaspersky

9º Festival do Japão retorna
ao Expominas com novidade

 
Planejado dentro dos padrões 

internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis 
e multifuncionais do mercado, o 
Centro de Eventos Expominas possui 
uma infraestrutura inteligente para 
realizar com sucesso shows, eventos 
corporativos, culturais e sociais, 
nacionais e internacionais. São 

72 mil metros quadrados de área 
construída dos quais 30 mil m2 
destinados à área de eventos, com 
capacidade para até 45 mil pessoas.

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

serviço 

9º festival do Japão em minas
Datas: 28 e 29 de fevereiro e 1º de março de 2020
Horários: 28/02, sexta-feira, 14h às 22h – 29/02, sábado,
10h às 22h – 1º/02, domingo, 10h às 19h.
Local: Expominas – Av. Amazonas, 6.200 – Gameleira - BH
mais informações: www.festivaldojapaominas.com.br

Nos dias, 28 e 29 de fevereiro 
e 1º de março, o Centro 
de Eventos e Convenções 

Expominas recebe novamente o 
Festival do Japão em Minas, que 
traz a temática dos leques e da 
arte Ukiyo-ê e como novidade a re-
alização do 1º Concurso de Mangá 
(história em quadrinhos no estilo 
japonês). Serão 3 dias de atra-
ções e atividades para o público 
assimilar as mais belas tradições e 
manifestações da cultura japone-
sa. Para este ano, é esperado um 
público de mais de 25 mil pessoas.

O objetivo do festival é apresen-
tar a cultura japonesa para o públi-
co mineiro e ampliar os laços entre 
Minas Gerais e o Japão. O festival se 
empenha em ser o canal que une 
as tradições milenares nipônicas 
com as mineiras.

O 9º festival será montado 
em uma estrutura de 20 mil me-
tros quadrados, que abrigará o 
palco principal com inúmeras 
apresentações artísticas e sociais, 
como concursos musicais, áreas 
institucionais, empresariais e co-
merciais. Haverá também espaço 
dedicado a expositores de produtos 
artesanais e artesanatos típicos, 
demonstrações e degustações de 
lançamento de produtos para o 
mercado mineiro, áreas de games, 
artes marciais, experimentação de 
baseball, espaço kids, além de área 
de saúde e espaço da cultura pop.

O festival também apresenta 
atividades tradicionais como a 
cerimônia do chá, ikebana, expo-
sições de Ukiyo-ê e de leques, hina-
matsuri, campeonatos de hashi e 
kendama, oficinas gratuitas, além 
da praça de alimentação.

O evento é uma realização es-
critório do Cônsul Geral Honorário 
do Japão em Belo Horizonte, do 
Consulado Geral do Japão no Rio 
de Janeiro e da Associação de Co-
operação em Cultura e Tecnologia 
Brasil Japão - ACCTBJ.

O festival tem a responsabilidade 
social como um pilar, promovendo 
também a acessibilidade e a demo-
cratização do acesso por meio de 
ingressos a preços populares, corte-
sias para escolas públicas municipais, 
intérprete de libras e programação 
em braille no evento, doações de 
mudas e diversas outras ações.

Valor da entrada: R$ 20, intei-
ra, R$ 10, meia-entrada, por dia 
de evento, conforme Lei Municipal 
nº 9.070/2005 e Lei Federal nº 
12.933/2013.

Siga nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, (@expomi-
nasbh) e confira mais informações pelo site: www.expominasbh.com.br
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rede Batista de educação expande
atuação para o estado de são Paulo

Instituição assume a operação do Colégio
Batista de Vila Mariana, na capital paulista

A Rede Batista de Educação 
anuncia o lançamento de mais 
uma marca: Colégio Batista 
Brasil. Com a nova marca, a 
instituição assumiu mais uma 
unidade neste mês de fevereiro. 
Trata-se do Colégio Batista Brasil 
– Unidade Vila Mariana, loca-
lizado na capital de São Paulo, 
próximo ao Ibirapuera. 

Essa é a primeira expansão 
da Rede Batista para fora de 
Minas Gerais, que passa a ter 
agora 11 colégios. A abertura 
do 12º colégio também já está 
em andamento. A previsão é 
que em 2021 seja inaugurado 
o Colégio Batista Brasil – Uni-
dade João Pessoa, na Paraíba. 
Além do Colégio Batista Brasil 
de Vila Mariana, atualmente a 
instituição possui unidades do 
Colégio Batista Mineiro em Belo 
Horizonte (BH Floresta – Séries 
Iniciais; BH Floresta – Séries Fi-
nais; BH Buritis I; BH Buritis II; e 
BH Castelo), Betim, Ouro Branco, 
Sete Lagoas e Uberlândia.

Também faz parte da Rede 
Batista a unidade social do Co-
légio Batista Mineiro em Nova 
Contagem, onde é ofertada 
educação infantil gratuita para 

crianças em situação de vulne-
rabilidade social e econômica. 
A instituição conta ainda com a 
Escola Batista de Idiomas, Esco-
la Batista de Esportes e Escola 
Batista de Música, situadas na 
capital mineira.

neuroarquitetura 

Com a chegada da Rede Ba-
tista, o colégio de Vila Mariana 
expandiu o ensino para estudan-
tes a partir dos 4 meses de idade. 
Dessa forma, a escola atende 
hoje estudantes do berçário ao 
Ensino Médio. Com uma ampla 
estrutura, a unidade é composta 
por quadra poliesportiva, sala 
de judô, laboratório, sala mul-
timídia, playground, auditórios, 
lanchonete e refeitório. 

Já as salas de aulas foram 
reformuladas tendo em vista 
os conceitos de neurociência 
aplicados à arquitetura, também 
conhecido como neuroarquitetu-
ra. Sendo assim, a arquitetura 
foi adaptada para o estudante 
com o objetivo de ativar o sis-
tema límbico de forma positiva, 
aumentando as possibilidades 
de consolidar as aprendizagens. 

Proposta pedagógica 

O Colégio Batista Brasil re-
cebeu ainda o mesmo padrão 
pedagógico do Colégio Batista 
Mineiro, tendo também como 
missão contribuir para a for-
mação integral do ser humano. 
Em vista disso, a unidade Vila 
Mariana oferece uma formação 
que une o melhor do conheci-
mento científico ao desenvolvi-
mento socioemocional. Nesse 
sentido, além de ser excelente 
em disciplinas como português 
e matemática, a escola prima 
por uma formação que auxilia 
o estudante a compreender e 
administrar as próprias emo-
ções e ações. “Continuamos 
mantendo a visão dos fundado-
res do Colégio Batista em todas 
as unidades da Rede Batista. 
Por isso, ofertamos a educa-
ção integral ao estudante, 
motivando-o a alcançar níveis 
de excelência nas dimensões 
corporal, cognitiva, socioemo-
cional e espiritual, por meio 
de um ensino que privilegia a 
construção do caráter”, afirma 
o diretor-geral da Rede Batista 
de Educação, prof. Valseni 
Braga.

O projeto pedagógico da 
unidade Vila Mariana também 
inclui na grade curricular o en-
sino bilíngue. Em um ambiente 
interativo e lúdico, as crianças 
aprendem conteúdos de outras 
matérias por meio do inglês. 
Assim, a proposta é fazer com 
que o estudante vivencie o 
mundo com a habilidade co-
municativa em dois idiomas 
como algo natural.
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Os blocos carnavalescos de Montes Claros estão preparando 
diversas manifestações para movimentar toda a cidade. O slogan 
deste Carnaval é “A cidade vai com os blocos” e conta com apoio 
logístico da prefeitura, garantindo a segurança e o conforto dos 
foliões. 

O grito carnavalesco começará no sábado, dia 22, quando os 
bairros São Luiz, Melo, Morada do Parque e Centro serão invadidos 
pelos blocos carnavalescos. No São Luiz, quem comandará a folia, 
das 14h às 22h, será o bloco Capa Preta. Já no Melo, os blocos Pequi 
Pula e Bloco do Boi conduzirão a alegria dos presentes, das 15h às 
23h. No Centro da cidade,  o Arco-íris do Amor animará os foliões, 
das 16h às 23h. No Morada do Parque quem conduzirá a alegria 
carnavalesca é o Los Fuleros, das 18h às 23h. O Carnaval da Morada 
pedirá passagem e seguirá até o dia 24, das 18h à 01h da manhã.

No dia 23 será a vez dos bairros Maracanã e Jardim Palmeiras 
serem tomados pela alegria do Carnaval. Na oportunidade, o 
Maracangaia, das 14h às 23h, fará a festa para os moradores 
do Maracanã, enquanto o bloco Praia do Pardini comandará a 
folia no Jardim Palmeiras até o dia 25, das 15h às 22h. A alegria 
carnavalesca continuará no bairro Ibituruna, com o N’gandaya, 
das 9h às 19h, e no Melo, com o Bloco do Gaia, das 11h às 20h.

No dia 24, o Morrinhos, o Melo e o Ibituruna serão o endereço 
da folia. O Morrinhos receberá o Bloco Passu Pretu, das 9h às 14h. 
No Melo, quem fará a alegria dos foliões, das 15h às 22h, será o 
Bloco do Bull. Quem comandará a manifestação momesca no 
Ibituruna, das 12h às 20h, será o Bloco Uh Retada.

No dia 25, o Carnaval se despedirá da cidade com duas apre-
sentações: Raparigas do Bonfim vai colocar todos para brincar a 
folia no bairro Ibituruna, das 10h às 21h, e o Bloco Buraco da Gia 
se apresentará no Maracanã, das 15h às 22h.     

Está sendo esperado um público de 20 mil pessoas, para cada 
um dos dias da festa. O secretário municipal de Cultura, João 
Rodrigues, destaca a importância do evento como forma de pro-
porcionar à população diversão e lazer, e lembra que a prefeitura 
não está medindo esforços para que o evento seja um sucesso.

N o dia 18, cerca de 50 alunos da 
rede municipal receberam ho-
menagem das mãos do pre-
feito Antônio Almas (PSDB), 
no Centro de Formação do 

Professor (CFP). O evento teve como obje-
tivo agraciar também as escolas destaques 
em 2019. Estiveram presentes, além do 
prefeito, a secretária de Educação, Denise 
Vieira Franco, vereadores, funcionários, 
representantes das instituições, estudantes 
e familiares.

O prefeito falou sobre a homenagem, que 
representa o “reconhecimento do esforço feito 
pelo aluno, por sua família e pela comunidade 
escolar. Por outro lado, todos nós gostamos de 
carinho e o que estamos mostrando para eles 
é que podem continuar acreditando nas suas 
verdades, trabalhando, dedicando-se àquilo 
que gostam de estudar e de fazer. Assim, eles 
se sentem motivados a continuar, e isso é im-
portante não só para os alunos, mas também 
para nós, gestores públicos, e todos aqueles 
que atuam na educação”.

Entre os contemplados estavam os apro-
vados nas provas de seleção do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste) e do 
Colégio Militar de Juiz de Fora, os participantes 
das olimpíadas Brasileira de Matemática e a 
Nacional de Língua Portuguesa, entre outros. 

Matheus Augusto de Almeida, da Escola 
Municipal “Engenheiro André Rebouças”, 
aprovado no IF Sudeste para o curso técnico 
integral de mecânica, levou os pais para 
celebrar a conquista: “Não esperava ter essa 
homenagem. Acho bom um evento como 
esse, pois ajuda a motivar ainda mais”.

O pai de Matheus, Marco Antônio de 
Almeida, seguiu o mesmo raciocínio: “É um 
orgulho para nós. Aproveito a oportunidade 
para agradecer aos professores e diretores. 
Eles incentivaram muito meu filho, desde que 
ele entrou na escola, há 8 anos. Agora, que 
já enfrentou o desafio, é a vez da adaptação, 
já que é período integral”.

Foi prestada também homenagem espe-
cial em memória do professor Deber Zambelli, 

que morreu no final do ano passado. Ele foi o 
responsável em descobrir o talento do aluno 
João Victor Cândido (outro homenageado 
do dia), da Escola Municipal Lions Centro, 
vencedor em duas categorias no Campeonato 
Escolar de Ginástica de Trampolim.

As escolas municipais Santa Cândida, Nagib 
Félix Cury e União da Betânia receberam home-
nagem pela classificação no Prêmio Arcellor-
Mittal de Meio Ambiente, sendo que a última 
foi campeã na etapa nacional da competição. 
“Reconhecimento é algo que deveria aconte-
cer sempre, porque é reforço positivo e todos 
precisam desses incentivos. Nossas crianças ga-
nharam esse prêmio porque foram incentivadas 
pelos mestres, pelo professor de dança Hebert 
Hischter e pela escola, que sempre apoiou o 
trabalho da equipe”, avaliou Jaqueline de Cássia 
Martins Pacheco, diretora da União da Betânia.

De acordo com a secretária de Educação, 
o evento foi o reconhecimento do esforço e 
envolvimento das famílias que acreditam na 
escola pública municipal. É uma vitória das 
famílias, das escolas e da educação pública”.

Prefeito Odelmo Leão visita
obras da sala de hemodinâmica

do hospital municipal 

escola em contagem oferece cursos preparatórios
para concursos públicos com mensalidade social

Blocos carnavalescos se preparam 
para o Carnaval em Montes Claros
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Alunos e instituições da rede municipal
são homenageados em Juiz de Fora
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vaga em um cargo público é um obje-
tivo a ser alcançado por grande parte 
dos brasileiros. Conhecidos como 
concurseiros, muitos candidatos se 

dedicam dia e noite aos estudos. Uma forma de 
estar sempre atualizado é se matriculando em 
cursos preparatórios. Contudo, para alguns, a 
especialização pode ser algo inacessível.

Foi pensando nisso que a pesquisadora vin-
culada à Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, Danielle Alves, criou o “Núcleo Danielle 
Alves: Língua Portuguesa e Preparatórios” que, 
além dos preparatórios, oferece cursos de portu-
guês para todas as idades, assim como serviços 
de revisão e normatização textual e publicação 
de livros, a partir de R$ 60 com duração de 1 a 
2 semestres, além dos intensivos de férias e de 
fins de semana, também abertos a todos, por 
valores sociais.

A ideia surgiu em 2015, com a demanda de 
alunos que precisavam de um atendimento espe-
cializado e individualizado no ensino de redação 

O Núcleo fica anexo à
Paróquia Nossa Senhora da Glória,

no Eldorado, em Contagem.
Mais informações no telefone

(31) 92001-4581 ou pelo Instagram
@nucleodaniellealves

saiba mais

para o Enem. “A partir disso, com indicação, os 
concurseiros também passaram a procurar pelas 
aulas e, assim, nasceu a escola”, recorda. 

Os preparatórios são uma novidade para este 
ano. Além dos cursos de gramática, redação, 
alfabetização infantil e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), serão abertas turmas direcionadas 
para concursos de diversas bancas, somadas ao 
pré-Enem, pré-Cefet / Coltec / IFMG / Colégio mi-
litar / Funec, português para crianças, caligrafia, 
agenda mensal de aulões finais de revisão nos 
fins de semana, cursos de férias e a inclusão das 
disciplinas de legislação e de matemática. 

Danielle acrescenta que como se trata de 
uma instituição cristã católica eles prezam por 
uma boa formação do estudante, indepen-
dentemente de sua condição socioeconômica. 
“Oferecemos as formações a valores sociais e 
com mensalidades voltadas a todos”.

Segundo a estudante Raquel Martins, o curso 
tem sido proveitoso. “Tenho me dedicado aos 
concursos há cerca de 6 meses. Optei por fazer 
um curso para ter um suporte melhor e as aulas 
têm me feito alcançar um rendimento maior na 
aprendizagem”.

como se preparar

Danielle afirma que muitos fatores interfe-
rem no tempo entre a preparação e a aprovação 
de um candidato para cargo público. “A média 
pode variar, dependendo do concurso, de um a 
3 anos. De todo modo, não é regra. Há aqueles 
que conseguem alcançar os primeiros lugares 
com 6 meses de estudo – embora menos comum 
-, outros com 5, 6 anos”.

Dentre os motivos que fazem o tempo de 
conquista pela aprovação do estudante oscilar, a 
complexidade das provas - que varia conforme a 
banca -, e o nível de concorrência são apontados 
como os principais. “Para o sucesso do candidato 
é importante conhecer bem o edital e a banca 
correspondente, os tipos de conteúdo que serão 
exigidos, criar e manter uma rotina de estudos a 
partir da organização de bons materiais e cursos 
escolhidos - com teoria e prática de resolução de 
questões - e ter momentos de lazer, convivência 
e espiritualidade”.

vale a pena?

A estabilidade, na visão de Danielle, é a 
principal razão que leva uma pessoa a buscar 
uma vaga em um concurso. “Soma-se a isso, a 
remuneração acima da média. Se o estudante, 
almeja, de fato, aquela vaga, vale a pena”. 

Ela observa ainda uma diminuição nas san-
ções legislativas e executivas para a abertura de 
novos concursos nos próximos anos, mas asse-
gura que os editais não param de surgir. “Para 
algumas áreas é obrigatório que se cubram as 
vagas de quem se aposenta ou deixa o cargo 
por algum motivo. Por isso, é preciso ficar atento 
aos sites e diários oficiais que liberam novos 
concursos”, conclui.
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Semana passada, o prefeito Odelmo Leão (PP) visitou 
a sala que abrigará o sistema de hemodinâmica do 
Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão 

Carneiro. O local, que antes servia como um depósito 
de materiais e equipamentos, está agora em fase final 
para receber os equipamentos e começar a operar. O 
equipamento é fruto de um investimento de R$ 250 mil 
da Secretaria Municipal de Saúde.

“Ter a hemodinâmica no Hospital e Maternidade Mu-
nicipal significa um avanço, respondendo a uma deman-
da da nossa população, já que diminuiremos o tempo de 
espera. O município tem feito sua parte para melhorar 
a saúde pública de Uberlândia. Esses atendimentos de 
alta complexidade deveriam ser de responsabilidade do 
estado. No entanto, em respeito ao nosso povo, estamos 
viabilizando mais esse serviço. A empresa Siemens, for-
necedora dos equipamentos que vão compor a sala já 
aprovou a estrutura”, destacou o prefeito.

A hemodinâmica possibilita exames de cateterismo e 
arteriografia, além do procedimento de angioplastia. O 
espaço é dividido em setores: sala de exames e procedi-
mentos cirúrgicos (onde ficará o equipamento), cabine de 
comando (onde permanecem os técnicos que auxiliam os 
médicos) e área técnica, para abrigar os painéis elétricos, 
lavatório de utensílios e materiais e sala de recuperação. 
A reforma contemplou ainda a construção de paredes 
com barita, mineral que forma uma barreira protetora 
contra a radiação X. As portas também foram compostas 
com chumbo.

hospital municipal

Certificado em nível 2 pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), o Hospital Municipal atende os crité-
rios de segurança exigidos, com gestão integrada, bem 
como qualidade nos serviços prestados. Por conta dessa 
avaliação, Uberlândia tornou-se, em 2017, a única cidade 
do Triângulo Mineiro com hospital público reconhecido 
no Brasil. Inaugurado em 2010, o complexo conta com 
236 leitos, sendo 40 de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) e 10 de UTIs neonatal.
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mAis de r$ 800 milhÕes no cArnAvAl de mg

PlAnos de sAÚde Perdem milhÕes de usuários

Minas Gerais deverá movi-
mentar cerca de R$ 800 milhões 
durante os 4 dias de Carnaval, se-
gundo um levantamento da Con-
federação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
Essa receita representa um au-

mento de 30% em relação a 2019. 
Minas ficará atrás somente de Rio 
de Janeiro, São Paulo e Bahia, que 
devem gerar cerca de R$ 1 bilhão 
cada, durante a festa. Segundo 
a Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 

Minas Gerais (Fecomércio MG), a 
maioria dos empresários acredita 
que o período será positivo, haja 
vista que a expectativa é de 5 
milhões de foliões, o que poderá 
gerar grande movimentação de 
dinheiro.

Os planos de saúde no Brasil 
perderam 3,4 milhões de usu-
ários em 5 anos, segundo um 
balanço divulgado pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). Em 2019, o setor fechou 
com 47,03 milhões de benefi-
ciários contra 47,1 milhões em 

2018, de acordo com dados 
da ANS. 

Em dezembro de 2014, foi 
alcançado o pico do número de 
brasileiros que tinham algum pla-
no de assistência no país: pouco 
mais de 50 milhões. Essa queda 
no número de usuários reflete a 

situação econômica do país, com 
a taxa de desemprego ainda em 
alta. A recuperação dependerá 
do aquecimento no mercado 
de trabalho. Enquanto isso, o 
sistema público de saúde precisa 
melhorar a qualidade para a po-
pulação mais necessitada.

muitos municípios mineiros têm obras 
paralisadas. Segundo um levantamento do 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG), pelo menos 487 municípios minei-
ros têm obras públicas paralisadas e mais de 
1.200 empreendimentos iniciados não foram 
finalizados. Somados, eles ultrapassam a 
casa dos R$ 2 bilhões. São construções de 
unidades de saúde, presídios, escolas, ginásios 
poliesportivos, além de reformas, amplia-
ções e pavimentação de estradas. Em Belo 
Horizonte, a construção do Espaço Multiuso 
do Parque Municipal, no Centro da cidade, 
é uma das obras citadas pelo relatório. Até 
o Rodoanel, projeto que pretende retirar do 
Anel Rodoviário de Belo Horizonte o tráfego 
de veículos pesados e transferi-lo para a região 
metropolitana da capital, não saiu do papel. 
O principal prejudicado é a população. 

trânsito de Bh cada vez mais caótico. 
Para as pessoas que utilizam, diariamente, 
as vias de trânsito, seja de carro ou ônibus, 
está se tornando um grande desafio passar 
pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte. É 
um exercício de paciência. Como se não 
bastasse o grande número de carros, as 
irregularidades que os motoristas cometem 
estão aumentando a cada dia. Ocupam 
faixas inapropriadas, buzinam em frente aos 
hospitais, param em fila dupla em portas 
de escolas e, por fim, colocam em risco a 
própria vida e de outros enquanto falam ao 
celular ou fazem uso de bebida alcoólica. 
Os agentes públicos competentes têm que 
colocar em prática, urgentemente, medidas 
sérias para coibir essas práticas, além de 
campanhas educativas para conscientizar 
o cidadão.

c A n A l   A B e r t o

solenidade marca a entrega do centro
municipal de cultura em uberlândia
Na década de 1970, surgia a 

arquitetura brutalista que abrigaria 
por 40 anos o Fórum da comarca 
de Uberlândia. Agora, a área de 
4 mil metros quadrados se torna 
o Centro Municipal de Cultura, 
local que reúne a parte adminis-
trativa da Secretaria Municipal de 
Cultura, a Biblioteca Municipal, a 
Banda Municipal e outros setores 
de fomento e distribuição da arte 
e cultura local. 

Desembargadores, juízes, ad-
vogados, promotores e autori-
dades políticas participaram da 
solenidade de entrega do espaço 
que, por longos anos, foi o seio 
jurídico. “Nesta casa, por vários 
anos, operou a justiça. Aqui tam-

bém vai operar a justiça da cultura 
nas integrações sociais e raciais. É 
outra maneira de se fazer justiça, 
que é por meio da congregação 
de todos”, disse o prefeito Odelmo 
Leão (PP).

Ao lado do prefeito, o presiden-
te do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), desembargador 
Nelson Missias de Morais, e a 
juíza diretora do foro da Comarca 
de Uberlândia, Maria Elisa Taglia-
legna, descerraram as placas em 
homenagem aos fundadores do 
espaço, aos juízes que passaram 
pela comarca e aos artistas que 
colaboraram e doaram objetos e 
obras para compor o Centro Mu-
nicipal de Cultura. 

“Odelmo é daqueles homens 
obstinados, que, quando acredita 
num projeto, luta até transformá-lo 
em realidade. Um espaço de um 
ambiente pesado foi transformado 
em um grande espaço de arte e 
cultura para o povo de Uberlân-
dia. O estado de direito é muito 
importante na vida das pessoas. 
O respeito aos direitos individuais, 
a promoção da cidadania, tudo 
isso faz parte da pacificação social. 
E hoje trazemos um novo ingre-
diente, que é a cultura e a arte”, 
afirmou o presidente do TJMG. 

Responsável pelo Foro da Co-
marca de Uberlândia, a juíza Maria 
Elisa mencionou a importância do 
presidente do TJMG para a trans-
formação do prédio em um centro 
cultural para a população de Uber-
lândia, por meio da cessão gratui-
ta. “Foi na presidência do Nelson 
que conseguimos fazer a cessão do 
prédio e viabilizar esse espaço que 
tem uma memória muito afetiva. 
Esse lugar foi palco de grandes ad-
vogados, promotores que tinham o 
dom da oratória, com muito estilo 
e técnica. Hoje essa casa não está 
mais distribuindo justiça, mas vai 
distribuir arte e a arte é inclusiva e 
democrática”.

O Centro Municipal de Cultura 
foi aberto por meio de uma pro-
gramação multicultural gratuita 
preparada para celebrar a data.

varias autoridades participaram da inauguração
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Proposta de reajuste salarial para servidores
é apresentada pela Prefeitura de Itabirito

Gestores da Prefeitura de Ita-
birito reuniram-se no dia 17, com 
os representantes do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Itabirito 
(Sindsemi) e a vereadora Rose da 
Saúde (PHS), líder do Governo na 
Câmara, para apresentar uma pro-
posta de recomposição das perdas 
salariais de 2019, somada ao ganho 
real, totalizando um reajuste salarial 
de 5,5% para o funcionalismo, in-
cluindo aposentados e contratados. 
“O trabalho para valorizar o servidor 
é constante dentro da prefeitura, 
por isso mantemos o diálogo com 
o sindicato e os vereadores para 
apresentar oportunidades de me-
lhorias nas condições de trabalho, 
como está acontecendo hoje”, des-
taca o prefeito de Itabirito, Orlando 
Caldeira (PPS).

O aumento será concedido em 
duas vezes, sendo 3,5% a partir de 
março de 2020, e o restante em 
setembro. O reajuste salarial será 
concedido, exclusivamente, para os 
servidores efetivos, aposentados e 
contratados. E além da recompo-
sição salarial, o vale cesta será de 
R$ 500,00 para todos os servidores 
efetivos. O impacto financeiro dos re-
ajustes e do aumento do cartão vale 
cesta será de R$ 8 milhões ao ano.

O prefeito, juntamente com os 
membros da Junta Orçamentária 
e Financeira (Jucof), conduziram a 
reunião e explicaram que a proposta 
foi resultado de uma análise técnica 
criteriosa, somada a um esforço e 
comprometimento da prefeitura 
para priorizar os servidores efetivos, 
mesmo diante de um cenário crítico 
de baixa de receita, ausência de trans-
ferências de recursos dos governos es-
tadual e federal, contingenciamento 
frequente de recursos da Compensa-
ção Financeira pela Exploração de Re-
cursos Minerais (CEFM )pelo governo 
federal, e ausência da operação da 
Vale desde o mês de janeiro de 2019.

Para a concessão do reajuste, 
a Jucof informou que já está apro-
vado na Lei Orçamentária Anual 
(LOA/2020) o percentual de 3,5%, 
mas que será encaminhado junta-
mente com o projeto de reajuste o 
projeto de lei de créditos especiais 
para que o percentual de 2% seja 
concedido em setembro.

A prefeitura tem hoje 3.156 
servidores, sendo 20.77 efetivos, 
20 aposentados, 610 contratados, 
349 comissionados e 100 funções 
públicas. Com esse reajuste, não há 
mais perdas inflacionárias para os 
servidores em relação ao período 
de 2019.
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Posse

O governador Romeu Zema (Novo) participou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), da 
posse de duas novas desembargadoras do Judiciário mineiro. A promotora de justiça Paula Cunha e Silva, 
que irá integrar a 6ª Câmara Criminal, e a procuradora de justiça Maria Inês Rodrigues de Souza, que irá 
integrar a 2ª Câmara Cível.

governador romeu Zema, desembargador
nelson missias e o vice-prefeito Paulo Brant

maria inês rodrigues de souza
e Paula cunha e silva
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo horizonte - mg

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Alergia causada por exercício
físico é algo raro, mas existe

Conheça melhor anafilaxia induzida pela atividade física

É muito comum colocarmos o 
desânimo de ir à academia na 
conta da preguiça, correria, 

falta de dinheiro e inúmeros outros 
fatores. No entanto, algumas pesso-
as sofrem com a anafilaxia induzida 
pelo exercício que, basicamente, é 
uma alergia causada pela atividade 
física.

A fisioterapeuta Renata Guidi 
explica que a anafilaxia pode ser 
conhecida como choque anafilático. 

“Trata-se de uma reação alérgica 
grave, que pode se desenvolver 
rapidamente, mas que se resolve 
dentro de alguns minutos. Ela pode 
ocorrer por consequência de algum 
alérgeno externo que o sistema imu-
nológico do indivíduo não é capaz de 
combater com a eficácia necessária”.

Várias razões podem desen-
cadear a anafilaxia. “Uma picada 
de inseto, alimento ou medicação 
que o indivíduo tomou e não es-
tava acostumado. São muitos os 
agentes e a pessoa pode ter sensi-
bilidade a determinado alérgeno”.

O exercício físico também pode 
engatilhar uma reação anafilática. 
“Pode acontecer logo após a ativi-
dade e, por isso, a pessoa tem uma 
queda na pressão arterial, náuseas 
e desconforto. É como uma reação 
alérgica grave a um exercício físico 
vigoroso. E pode ser decorrente 
de algum alimento que a pessoa 
come antes da prática, remédio ou 
atividade que o indivíduo não está 
acostumado e nem seu sistema 
imunológico”.

tratamento

Renata explica que o problema 
tem tratamento e que tudo depen-
de do tipo de reação e do agente 
causador. “De um modo geral, 
existem alguns medicamentos que 
podem solucionar o quadro. Se é 
uma reação alérgica, uma asma ou 
algo nesse sentido, por exemplo, 
pode ser tratado com medicação”.

No caso da anafilaxia causada 
pelo exercício físico, deve-se evitar 
os fatores que desencadeiam a 
patologia. “O ideal é analisar corre-
tamente qual tipo de exercício ela 
pode fazer e em qual intensidade 
deve ser executado para que não 
engatilhe a reação anafilática”.

O ideal, segundo a especialista, 
é evitar o exercício ou modalidade 
que induziu a reação. “A pessoa 
pode procurar outra prática que 
traga saúde e não dê o choque. 
Ela precisa analisar também a 

alimentação pré-treino, pois se a 
reação anafilática vem de algum 
alimento, deve ser cortado da 
dieta”.

Renata reforça a necessidade 
de consultar um especialista antes. 
“A pessoa deve ser orientada por 
um personal trainer, um médico 
da área ou um fisioterapeuta para 
que o profissional possa instruir 
qual exercício fazer”.

Outros hábitos também po-
dem ajudar, principalmente, os 
alimentares. “A pessoa pode 
buscar um nutricionista, fazer 
análise para ter uma alimentação 
balanceada e que esteja de acordo 
com os treinos. Além disso, ter 
os exames em dia e fazer uma 
avaliação a fim de saber como 
estão as vitaminas e o sistema 
imunológico”, conclui.

 sintomas leves  sintomas severos
 Pele avermelhada  Inchaço da língua

 Urticária  Voz rouca

 Inchaço da pele em qualquer parte do corpo  Dificuldade em engolir

 Inchaço dos lábios  Dificuldade em respirar, chiado ou tosse

 Dor abdominal, náusea ou vômito  Sensação de fraqueza ou tontura

Pode acontecer logo após
a atividade e, por isso, a pessoa

tem uma queda na pressão
arterial, náuseas e desconforto

nat macedo

exercício pode ser gatilho para um choque anafilático
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Uma das polêmicas do 
futebol nos últimos anos é 
poupar ou não jogadores em 
jogos seguidos. Com muitas 
competições no calendário 
do futebol brasileiro, como o 
Campeonato Estadual, Copa 
do Brasil, Campeonato Brasi-
leiro, e para algumas equipes 
a Copa Libertadores, Sul Ame-
ricana, é necessário identificar 
como lidar com cada atleta e 
qual é a carga de treino ideal. 

No entanto, essa é uma 
tarefa duríssima para a analise 
dos técnicos, preparadores 
físicos, médicos, fisiologistas 
e os fisioterapeutas, pois os 
treinos hoje são mais em 
academias com exercícios 
físicos, o que é um retrocesso, 
porque a bola é deixada de 
lado, com isso a técnica dos 
jogadores vai perdendo seu 
brilho, poucos são os atletas 
que sabem  driblar, fazer be-
las jogadas. Atualmente, o 
futebol é mecânico, perdemos 
a genialidade de jogadores, 
como Pelé, Garrincha, Tostão, 
Reinaldo, Joãozinho, Robinho, 

Romário, Zico entre outros que 
fizeram história pela habilida-
de que tinham com a bola.

Hoje, a avaliação é feita um 
a um, com estudos do corpo 
do atleta, tem equipes que 
jogam sábado ou domingo, 
terça ou quarta-feira, - dois 
jogos por semana, além dos 
treinos. Tem equipes que jo-
gam até 70 partidas por ano, 
além das longas viagens de 
aviões, “chá de aeroporto”, 
pegar estrada com os ônibus. 
É necessário analisar se existe 
individualidade dentro de um 
ambiente coletivo? Sim! Atletas 
de esportes coletivos devem 
executar os mesmos exercícios, 
treinar com a mesma carga e 
intensidade? Não! Um atleta 
mais velho precisa treinar tanto 
quanto um atleta mais novo? 
Um atleta mais novo deve 
treinar exaustivamente em 
várias categorias? Atleta não é 
máquina, ser atleta de alto ren-
dimento é não ter uma saúde 
tão invejável quanto a maioria 
pensa. A dor acompanha, o 
corpo não suporta a carga e 

dá sinais. Frequentemente 
essas dores são combatidas por 
médicos e fisioterapeutas que 
nem sempre conseguem curar 
o jogador a tempo de um jogo 
importante. Qual é a solução? 
Jogar com dor, normal. Diante 
de um calendário com muitos 
jogos parar não é uma opção. 

Muitos testes são realiza-
dos com atletas de futebol 
durante a temporada regular. 
Apresentação e exames de 
rotina, controle sistemático 
diário para avaliar a condição 
dos atletas, evitar lesões e 
explorar ao máximo o que 
cada um pode oferecer. Hoje, 
o profissional da fisiologia 
tem como principal tarefa 
aplicar todo seu conhecimento 
científico sobre as funções 
musculares, respiratórias e 
cardiovasculares em benefício 
do exercício físico e do treina-
mento.      

Vamos seguindo os jogos 
até dezembro, somos amante 
do esporte, principalmente do 
futebol, dos gols e das belas 
jogadas de gênios da bola!

Poupar ou não poupar?

Troféu Telê Santana elege os
melhores do esporte em Minas

O ano de 2019 foi frustrante 
para os três grandes clubes do 
futebol mineiro. Apesar do título 
estadual, o badalado time do Cru-
zeiro decepcionou a ponto de ser 
rebaixado à Série B do Campeo-
nato Brasileiro. O América “bateu 
na trave” e deixou o acesso à 
Série A escapar na última rodada 
da Segundona. Já o Atlético deu 
esperanças à torcida na Copa 
Sul-Americana, mas caiu nas se-
mifinais. 

Numa das eleições mais acirra-
das dos últimos anos, prevaleceu 
o equilíbrio na composição da 
Seleção do Troféu Telê Santana. 
Os vencedores da 19ª edição do 
‘Oscar do esporte mineiro’ foram 
conhecidos no dia 18, no Mineirão.

O grande vitorioso da principal 
premiação do estado veio da qua-

dra e não do campo. Campeão da 
Superliga, do Sul-Americano e da 
Copa Brasil, o time feminino de 
vôlei do Minas Tênis Clube levou o 
troféu Destaque Nacional.

seleção 
Quatro jogadores do Améri-

ca, quatro do Cruzeiro e três do 
Atlético. Os eleitos foram Fábio 

(Cruzeiro); Orejuela (Cruzeiro), 
Cacá (Cruzeiro), Leo (Cruzeiro) e 
João Paulo (América); Jair (Atlé-
tico), Juninho (América), Cazares 
(Atlético) e Matheusinho (Amé-
rica); Marquinhos (Atlético) e 
Júnior Viçosa (América). O técnico 
do ano foi Felipe Conceição, pelo 
trabalho desenvolvido no Coelho 
durante a Série B.

time feminino de vôlei do minas tênis clube
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