
Golpe do boleto
falso cresceu

45% em um ano
O crime acontece quando golpistas alteram 

os dados da fatura, enviando um documento 
falsificado para quitação. Segundo dados da 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), entre 
2020 e 2021, a prática cresceu 45% no país, sendo 
que os boletos ainda correspondem ao método 
mais utilizado no Brasil, resultando em cerca de 
75% dos pagamentos. O advogado José Cajazeiro 
aconselha verificar se os últimos dígitos do código 
de barras são o do valor a ser pago e se os primei-
ros representam o banco emissor. “Além disso, é 
importante checar se o beneficiário é a pessoa ou 
empresa a ser paga e consultar o CNPJ no site da 
Receita Federal”.
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BrAsil reGistrA AltA 
no número de cAsos
de violênciA PolÍticA
Dados do Observatório da Violência Política e Elei-

toral da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (Unirio) apontam um aumento de 48,7% 

nos casos de violência política no primeiro semestre do 
ano. A ameaça foi a ocorrência mais registrada, seguida 
de homicídios, atentados e agressões. Para o cientista 
político Rudá Ricci, o caminho para coibir esse cenário é 
a imposição de regras de convívio. “Não se dá liberdade 
para quem a usa para destruir a de outrem”.
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Em solenidade realizada no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCE-MG), o edição do Brasil comemorou 40 anos de circulação ininterrupta. 
Durante o evento, ocorreu ainda a entrega do Troféu Tancredo Neves a 22 persona-

lidades dos mais diferentes segmentos da sociedade mineira. Coube ao procurador-geral 
de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares, discursar em nome dos homenageados.

MDB mineiro lança
primeiro candidato

negro para o Senado

PolÍticA – PáGinA 3

reforma em hospital de
uberlândia traz avanços

para o setor de saúde
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Gagueira: conheça as causas e os
tratamentos para a disfunção

De acordo com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de 
Fluência (IBF), grupo voltado à divulgação de informações sobre 
o distúrbio da fala, cerca de 2 milhões de brasileiros são gagos e 
9 milhões passam pelo problema momentaneamente. A maior 
parte desse número é de crianças e 55% dos casos são motiva-
dos por herança genética. A fonoaudióloga Cláudia Silva explica 
que a gagueira é caracterizada pela repetição de sons e sílabas 
ou por paradas involuntárias, que comprometem a fluência e a 
comunicação verbal. “A pessoa não consegue ajustar o tempo e 
a duração dos sons. Assim, articula com dificuldade determinadas 
palavras, repetindo-as ou prolongando a sua emissão. Alguns 
sentimentos, tais como medo, ansiedade, insegurança, timidez 
ou vergonha podem piorar a disfunção”. 

reajuste dos combustíveis 
vai afetar outros setores
A Petrobras anunciou mais um aumento no preço 

da gasolina para as distribuidoras, que passará de 
R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%), e do 
diesel que incidirá de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro 
(elevação de 14,26%). Em nota, a empresa disse que 
“quando há uma mudança estrutural no patamar de 
tarifas globais, é necessário buscar a convergência com 
os custos de mercado”. A economista Eleonora Bastos 
explica como esse acréscimo vai afetar a população. 
“Ele acaba refletindo no transporte de qualquer tipo 
de mercadoria, ou seja, alimentos, vestuário e vários 
outros produtos”.

Dietas rígidas e exercícios
físicos sem orientação
trazem riscos à saúde

Na tentativa de emagrecer, muitas pessoas apostam em 
dietas restritivas ou ainda tomam remédio para acelerar 
o processo. Também existem aquelas que frequentam as 
academias e fazem exercícios físicos intensos, sem se preo-
cupar com a postura correta durante as atividades. As duas 
práticas trazem riscos à saúde. No entanto, esses problemas 
poderiam ser evitados se tivessem a orientação de profissio-
nais. O personal trainer Ricardo Toledo alerta que devem ser 
feitos treinos leves e ir aumentando a intensidade à medida 
que for progredindo. Já a nutricionista Mariane Figueiredo 
afirma que não existe regime milagroso e os medicamentos 
podem ocasionar efeitos colaterais, como desmaios e até 
mesmo desnutrição.
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22 personalidades recebem 
troféu tancredo neves no 

evento de 40 anos do edição
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marcha para o oeste

E D I T O R I A L

A ocupação de qualquer território nunca 
foi feita de forma pacífica ou sem agressões 
à natureza ou a seus nativos. Não estou a 
tratar de guerras entre países ou beligerância 
entre irmãos, mas da legítima ocupação de 
vastidões de terras perdidas, como a oeste e 
norte do Brasil.

Nossa civilização nasceu, cresceu, ao 
longo de nosso imenso litoral, logo após o 
descobrimento, com incursões de bandei-
rantes pelo interior na busca de riquezas 
como ouro, diamantes ou pedras preciosas. 
Não havia um programa de ocupação, mas 
de exploração. Natural que houve confronto 
entre nativos e caçadores. As armas dos 
invasores falaram mais alto, as doenças e 
costumes dos brancos foram determinantes 
e agressivas nas mudanças da vida, ou morte, 
de nossos índios. Nos dias de hoje seriam 
tratados como homicidas e predadores da 
natureza, o que de fato o foram. Naqueles 
tempos, imaginem, até a escravidão do ne-
gro era permitida. Se existisse o Ministério 
Público atual, naquela época, tudo estaria 
paralisado, seria uma sociedade morta. 

A Marcha para o Oeste, como por exem-
plo a norte-americana, se deu de forma 
agressiva e avassaladora, rompendo frontei-
ras com o estímulo e proteção do governo, 
uma espécie de reforma agrária à base da 
força e dos rifles. Passaram por cima de tudo, 
natureza, búfalos, ursos, índios e o que mais 
houvesse e pudesse ser visto como obstáculo. 
Compraram territórios do México ou os toma-
ram. Os exemplos de ocupação de territórios, 
pelos países chamados civilizados da Europa, 
sempre se deram de forma semelhante, as-
sim como a exploração mineral sem limites. 

Nosso Brasil, e seu território continen-
tal, nunca teve uma política de ocupação 
de terras ou exploração mineral que fosse 
respeitada e trouxesse vantagens sociais 
ou estratégicas. Lá se foram os tempos em 
que quaisquer desequilíbrios ambientais ou 
sociais passassem desapercebidos pelo mun-
do. Os satélites monitoram qualquer metro 
quadrado vítima de incêndio ou onça caçada 
por predadores. Imensidões de terras estão à 
mercê de ocupantes ilegais, fraudadores de 
posse ou negociantes inconsequentes. A lei, 
que é ineficaz nos grandes centros contra os 
grandes crimes, no que diz à ocupação da 
terra inexiste. Ou se faz cega.

O brasileiro honrado e pagador de impos-
tos, na verdade, é o único povo que não se 
beneficia de seu território. A exploração da 
madeira clandestina graça em nossas matas 
e é exportada à luz do dia, nosso ouro ama-
zônico é extraído pelos vizinhos e patrícios 
de forma criminosa, plantas medicinais são 
colhidas por estrangeiros e comercializadas 
sem nenhum controle e, assim, um catálogo 

de outros crimes contra a terra, os nativos e 
às florestas. Seus incêndios, mais que pro-
gramados, acontecem sem indignar nosso 
povo e nenhum controle por quem deveria 
combatê-los. Nossas fronteiras, imensas, não 
possuem fiscalização nem rigor necessários à 
saída de bens proibidos ou entrada de males 
ainda piores.

A Amazônia transformou-se em território 
do crime organizado, nas palavras do presi-
dente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 
coberto de razão.

Somos, enfim, um país entregue a tsu-
namis ilegais, à deriva na desordem das 
fronteiras, explorado pelos negociantes 
inescrupulosos, predado por aventureiros e 
desprotegido pelas nossas forças públicas.

Um dia vai chegar, espero, em que o Brasil 
seja verdadeiramente um país protegido pelo 
seu povo, tanto na escolha de seus governan-
tes ou no cumprimento de suas leis, em defe-
sa de seu território, especialmente porque o 
futuro está na ocupação e proteção do nosso 
oeste e norte. De forma sustentável, claro.

casos de violência política 
crescem quase 50% no Brasil

Dados do Observatório da 
Violência Política e Eleitoral 
da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro 

(Unirio) mostraram que o Brasil regis-
trou 113 casos de violência política no 
primeiro semestre deste ano. O número 
indica um aumento de 48,7% quando 
comparado ao mesmo período de 2021. 

Ao todo, 23 estados tiveram algum 
tipo de ocorrência nesse sentido. De 
acordo com o Observatório, é conside-
rado violência política “qualquer tipo 

de agressão que tenha o objetivo de 
interferir na ação direta das lideranças 
políticas”, como limitar atuação, silen-
ciamento, imposição de interesses e 
eliminação de oponentes.  

A ameaça foi o principal tipo de 
violência apontada, com 52 casos. 
Os homicídios aparecem em segun-
do lugar, com 21. Foram registrados 
também 18 atentados, 15 agressões, 
6 homicídios de familiares e um 
atentado contra familiar de liderança 
política.

Para entender os fatores que levam 
ao crescimento da violência política no 
país, o edição do Brasil conversou com 
o cientista político Rudá Ricci (foto). 
Para ele, o caminho para coibir esse 
tipo de ação é a imposição de regras 
de convívio. “Não se dá liberdade para 
quem a usa para destruir a de outrem”.

nat macedo

o que é violência política?

Violência é um ato de destruição. 
Significa não aceitar o oponente, ou 
seja, atacar, ameaçar ou usar a força 
para eliminá-lo.

na sua opinião, a proximidade 
das eleições tem relação com 
o aumento de casos no país?

A violência política tem a ver com 
o atual governo de extrema-direita no 
Brasil. Tecnicamente, pode ser definido 
como fascista, ou seja, mobilizador e 
que confunde a figura e desejos do líder 
com a defesa da pátria. Diferente de 
um regime autoritário que desmobiliza 
a sociedade, os governos fascistas 
mobilizam o tempo inteiro. 

No caso específico do Brasil, temos, 
segundo levantamento do Vox Populi e 
Datafolha, em torno de 25 milhões de 
brasileiros que têm valores de extrema-di-
reita, que envolvem racismo, homofobia, 
misoginia, ameaça do uso de violência 
contra todos que pensam diferente, ojeri-
za a toda forma de controle político e hipe-
rindividualismo (valores “libertarianos”). 

No caso mais contemporâneo uti-
lizam as redes sociais para promover 
a mobilização permanente dessa base 
social. Não é apenas o período eleitoral 
que aumenta a violência política, mas 
é todo esse processo que começou 
em 2015 com a Operação Lava Jato 
que incendiou o país numa cultura 
de extremismo ideológico ao estilo 
macartista.

Quais outros fatores poderiam 
levar a esse crescimento de 
ameaças e outros tipos de 
violência política?

São múltiplos fatores acionados: 
uma postura de casta das classes 
médias e elites brasileiras que se ofen-
dem com políticas sociais inclusivas, o 
medo da esquerdização do Brasil e, até 
mesmo, a excitação para fugir do tédio 
para segmentos conservadores. Há 
ainda ideologias exóticas, como as do 
tradicionalismo disseminadas por Olavo 
de Carvalho que sustentam a promoção 
de confrontos para construção de uma 
“nova era”.

Quais os impactos em nossa 
sociedade?

O maior é uma sensação perma-
nente de “empate político”. O Brasil 
parece paralisado por esta onda de 
agressividade verbal, uma destruição 
dos limites de conduta e respeito e 
uma ameaça constante do uso da 
violência e do golpe de Estado. Para 
a maioria da população, que é mais 
reflexiva e ponderada, a minoria 
fanática de extrema-direita assusta 
e gera até mesmo pânico. Em outras 
palavras, o país está mais adoecido, 
inseguro e sem futuro certo. Este é o 
cenário propício para quem deseja 
o caos.

Qual é o caminho para mudar 
esse cenário?

A imposição de regras de convívio. 
Não se dá liberdade para quem a usa 
para destruir a de outrem. Trata-se do 
paradoxo do filósofo Karl Popper: “A 
tolerância ilimitada leva ao desapare-
cimento da tolerância”.

“o país está mais adoecido,
inseguro e sem futuro certo.

este é o cenário propício
para quem deseja o caos”
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língua portuguesa

Diante da evolução do mundo, inclusive levando em consideração a 
nova linguagem gerada pela internet, especialmente devido às re-
des sociais, o Debate Público Língua, Estado e Democracia foi parar 

na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O evento foi realizado 
pela Comissão de Redação da ALMG e estabeleceu uma discussão sobre a 
importância da abrangência do ensino da língua portuguesa.

O deputado Virgílio Guimarães (PT), que preside a Comissão de Redação 
e solicitou a discussão, justificou o debate público afirmando que vivemos a 
época da inclusão e a linguagem deve ser parte disso. “Ela não pode servir 
para a humilhação, rebaixamento de pessoas e massacre cultural. Inclusão 
linguística é inclusão cultural”, disse. 

Os especialistas dizem que a educação linguística deve ser entendida 
como um conjunto de atividades de ensino formais ou informais, que 
levam um indivíduo a conhecer e a ser capaz de usar os recursos da 
língua para produzir textos que serão usados em situações de interação 
comunicativa. 

O pesquisador do Instituto de Letras e Linguística da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), Luiz Carlos Travaglia, afirma que a norma 
culta continua levando o bastão da variedade a ser ensinada a todos 
por sua importância sociocultural, portanto, dominá-la é condição 
fundamental para o acesso ao conhecimento. “A educação linguística 
deve alertar para a existência das variedades como o dialeto, registros 
e modalidades orais e escrita e o posicionamento das sociedades sobre 
elas, até para combater os preconceitos linguísticos que aparecem. Uma 
educação de qualidade deve ser capaz de desenvolver a competência 
comunicativa eficiente, seja oral ou escrita. “Essa é uma condição para 
o entendimento entre os seres humanos e crucial para que vivam bem”.  

Segundo Travaglia, a pessoa que não sabe, por exemplo, palavrões e 
gírias, que não fazem parte da norma culta, pode ter uma competência 
comunicativa incompleta, quem adquire isso tem mais condição de 
produzir efeitos de sentido desejados ao elaborar seus textos orais e 
escritos, bem como de compreender efeitos de sentidos dos conteúdos 
que chegam até ele, adquirindo mobilidade dentro da sociedade em 
que está imerso. Até porque, a língua e seu domínio têm ligação direta 
com a cidadania e, consequentemente, com o poder e democracia.

Existem pensadores mais proativos da cultura brasileira defendendo 
que o Estado deveria proporcionar uma formação linguística adequada 
a todos, uma vez que a língua e o seu uso são instrumentos de poder, 
embora, atualmente e, por circunstâncias adversas, isso não vem 
acontecendo na medida desejada.  “A valorização da norma culta levou 
ao preconceito com relação às demais variedades linguísticas e elas 
recebem o jargão de erradas, como se a variedade culta fosse a única 
forma correta, levando a uma faceta de não democracia. Diante deste 
contexto, tem se levantado a questão de preconceito linguístico, que 
seria semelhante ao que acontece nos campos de sexo, genro, etnia e 
religião, entre outros”, afirma o pesquisador.

E esse debate aconteceu justamente quando o governo federal en-
curtou as verbas para o Ministério da Educação (MEC), o que representa 
um contrassenso sob todos os aspectos.

A marcha para o oeste, como por exemplo a norte-americana, se deu de forma agressiva e avassaladora
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V I G Í L I A S

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

conheça a trajetória de Arcanjo Pimenta,
pré-candidato do mdB mineiro ao senado

Partido lança pré-candidatura do primeiro senador negro de MG

Vida...
Não se discute que a vida é o valor maior. 

Assim, toda a ação política, econômica e pessoal 
deve ter como critério orientador e balizador o 
princípio da dignidade humana. Nas sábias pala-
vras de Tancredo Neves: ‘Não teremos a pátria que 
Deus nos destinou enquanto não formos capazes 
de fazer de cada brasileiro um cidadão, com plena 
consciência dessa dignidade’, disse na refundação 
da República, em 1985.

Pátria...
Também em seu discurso perante o Colégio 

Eleitoral, ao fim do regime militar, em 1985, 
Tancredo lembrava aquele ‘herói enlouquecido 
de esperança’. Afirmava que, pátria é, antes de 
tudo, um sentimento que se traduz na identidade 
de uma nação. Cada um de nós, portanto, temos 
algo que nos une. Enxergamos pelo topo das nos-
sas montanhas as diversas realidades do país. Se 
consultarmos a história, é fácil concluir que toda 
vez que o Brasil precisou, as mineiras e mineiros 
não faltaram à nação.

Tancredo, revolucionário, também resumiu 
esse estado de espírito de Minas Gerais, disse ele: 

‘Soada a hora de ação, o mineiro se agita, não 
teme surpresas e as suas arrancadas conservam 
a impetuosidade dos fenômenos sísmicos. Desa-
fia as intempéries, enfrenta o patíbulo, planta 
instituições, rasga os céus, inova a ciência, 
aprimora a arte, planta cidades, prega e faz 
revoluções’.

Liberdade...
Dar efetividade aos direitos fundamentais é a 

causa de Minas. A liberdade de ir, de vir, de falar, 
de pensar, de ser e de expressar.

Senhoras e senhores,
Nesta assentada, reportando aos 40 anos 

do jornal edição do Brasil, voltamo-nos ao papel 
essencial dos órgãos de comunicação, sem os 
quais a democracia balança, desequilibra e cai. 
A liberdade, ainda que tardia, tem que ser plena: 
de expressão, econômica, coletiva e individual. 
Por esta razão, precisamos de uma imprensa livre. 
Que o edição siga a construção da sua trajetória 
primando pela independência e imparcialidade, 
sobretudo, para levar ao Brasil o sentimento de 
Minas, ou seja, o da liberdade.

Amigos e amigas,
O frio dos tempos difíceis é aquecido 

pelo respeito ao regime democrático, pela 
superação das divergências, pelo diálogo e 
pela devoção ao sentimento de liberdade, 
característica genuína dos povos destas mon-
tanhas. Se chegamos aqui foi porque nossos 
pares enxergaram em cada um de nós os 
valores que acreditam ser essenciais para o 
engrandecimento de Minas. Cada um traz, em 
sua trajetória, as marcas da vida, a defesa da 
liberdade e o amor à pátria. Sabemos a quem 
dedicamos o simbolismo deste troféu.

O presidente da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, disse: 
‘É hora de colocarmos o ouvido no chão de Minas 
para visitar o passado. Conhecer o promontório 
dos melhores vultos mineiros e nos socorrer com 
o exemplo dos nossos mártires’. E parece ser 
esse o nosso papel nesta eleição nacional: o de 
trazer equilíbrio e sensatez ao presente processo 
eleitoral.

Cumprimentando a todos, desejo que as 
lembranças do passado e a gratidão do presente 
sejam os norteadores para as nossas ações e de 
um futuro ainda melhor para o nosso país. Muito 
obrigado”.

Desde os 14 anos, Arcanjo Carlos 
Pimenta (foto) já participava do 
MDB Jovem. Aos 18 anos filiou-se 
ao MDB e exerceu vários cargos, 

como presidente do MDB Afro Municipal 
(Belo Horizonte); tesoureiro do Diretório 
Municipal do MDB de Belo Horizonte; pre-
sidente do MDB Afro Estadual/MG; vogal 
do MDB Afro Nacional. 

Formado em Gestão Pública, desde 
os 16 anos trabalha na área empresa-
rial. Tendo sua família como referência, 
sempre atuou também na pauta social e 
política, particularmente, com ênfase na 
temática negra. Sua mãe, a professora 
Efigênia Pimenta foi uma das precursoras 
do movimento negro em Minas Gerais. Seu 
avô, Antônio Carlos, o primeiro negro a se 
tornar coronel da Polícia Militar de Minas 
Gerais, sendo um dos fundadores da frente 
negra juntamente com a grande liderança 
Abdias Nascimento.  

Na Associação Nacional de Assistência 
Judiciária Rede SOS Racismo, exerce o cargo 
de tesoureiro e foi vice-presidente da enti-
dade José do Patrocínio. Foi o organizador 
por meio do MDB-Afro/MG, do lançamento 
do livro A Cultura Religiosa Afro-Brasileira e 
seu Impacto na Cultura Universitária, do Ar-
cebispo Dom José Maria Pires (Bispo Pelé).

Foi membro do Centro de Integração e 
Informação da Consciência Negra (Ciscon) 
e, também, do Comitê Estadual de Aten-
ção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e 
Erradicação do Trabalho Escravo de Minas 
Gerais (Comitrate). Atualmente é membro 
da Comissão da Verdade da Escravidão 
Negra no Brasil da Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB de Minas. 

Ainda na temática racial foi um dos 
organizadores de eventos como o Semi-
nário Nacional de Ações Afirmativas na 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG); a IV Semana da Consciência Negra 
PUC Minas; a II Conferência Estadual de 
Promoção da Igualdade Racial; o V Semi-
nário de Direitos Humanos - Lei do Racismo 
e o Reconhecimento das Comunidades 
Remanescentes de Quilombo; Encontro da 
Consciência Negra, com a participação dos 
municípios de Araxá, Belo Horizonte, Juiz 
de Fora, Lavras, Montes Claros, Uberaba, 
Uberlândia, Bahia, Brasília, Rio de Janeiro 
e São Paulo. 

Foi o criador, coordenador e executor 
do Prêmio Troféu MDB “Toma benção”, 
que objetiva resgatar a memória dos 
afrodescendentes que iniciaram a luta 
pela igualdade racial no Brasil e no mundo. 

Tendo em vista a sua militância 
política e com ênfase na questão negra 
tem participado ativamente de várias 
comissões, como da Comissão Organiza-
dora e Executora do “Encontro Nacional 
Negro e a Constituinte” na Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais 
(ALMG); Comissão para a Criação da 
Fundação Cultural Palmares; Comissão 
para a Criação do Conselho Estadual do 

Negro/MG; Comissão para a Implementa-
ção do Programa Nacional do Centenário 
da Abolição da Escravatura (Procem); 
Comissão Organizadora e Executora do 1º 
Encontro Nacional da Mulher Negra, que 
reuniu cerca de 280 municípios; Comissão 
para a Criação do Conselho Municipal do 
Negro nos municípios de Araxá, Uberaba, 
Ituiutaba e Uberlândia.

Como empresário é CEO da LOGGerais 
Indústria e Comércio Distribuidora Ltda e 
dentre outras funções foi vogal da Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais.

Na área cultural atuou como produ-
tor do primeiro CD e DVD de Samba de 
Minas Gerais gravado ao vivo do cantor 
e compositor Fabinho do Terreiro com a 
participação do cantor Almir Guineto e 
Partideiros do Cacique de Ramos (Rio de 
Janeiro); idealizador e coordenador do 1º 
Festival Nacional de Samba e Pagode em 
parceria com a Rádio Extra/Itatiaia; foi 
o produtor e executor do CD do Festival 
Nacional de Samba e Pagode em parceria 
com a Radio Extra/Itatiaia; produtor In-
ternacional de shows Brasil/África - Clube 
do Samba; produtor e organizador de En-
contro/Festival da Música da Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG, FAFI/
BH, Rede Minas.

N
ei

lt
on

 S
áv

io

Memória de Tancredo Neves é referenciada
nos 40 anos do jornal Edição do Brasil

Nas comemorações dos 40 anos 
do semanário edição do Brasil e, 
concomitantemente, por ocasião da 
entrega do Troféu Tancredo Neves, 
diversas autoridades compareceram 
em solenidade realizada no dia 20 
de junho no auditório do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCE-MG).

O diretor do jornal, jornalista Eu-
jácio Antônio Silva proferiu algumas 
palavras para rememorar os dois certa-
mes. “É motivo de júbilo reunir tantos 
amigos e pessoas ilustres nesta plateia 
para comemoramos mais um ano de 
existência do edição do Brasil. Ficamos 
honrados não só em recebê-los, mas 
também em celebrarmos juntos a vida”.

celebração
“Se o momento é de celebração, 

tenho a satisfação de informar aos 
nobres convidados que o nosso se-
manário completa quatro décadas 
de circulação no dia 24 de junho, o 
que é um acontecimento pouco co-
mum no mercado editorial. O edição 
se manteve ativo e participante em 
nossa sociedade até mesmo durante 
a pandemia de COVID-19.

A história do jornal começou nos 
anos 1980. Naquela época, o propó-
sito do edição do Brasil era abrir efeti-
vamente espaço na imprensa mineira 
para o então candidato Tancredo de 
Almeida Neves ao governo de Minas.

Cumprir a pauta do nosso se-
manário em defesa da democracia 
e da liberdade plena não foi uma 
tarefa fácil. Mas a vitória de Tancre-
do para o Palácio da Liberdade, em 
1982, alargou o caminho para uma 

conquista maior. O voto livre elegeu 
um estadista símbolo do diálogo de-
mocrático e fraterno e da inteligência 
política nacional.

Tancredo Neves faleceu sem 
tomar posse como presidente da 
República, mas ele deixou a cartilha 
a ser seguida por todos, especialmen-
te os patronos da democracia, da 
liberdade de imprensa e do respeito 
aos poderes constituídos. E ensejou 
o pleno restabelecimento do sagra-
do direito ao voto secreto e direto 
na eleição de todos os presidentes 
seguintes.

A reverência e o total respeito às 
normas constitucionais comprovam 
que continuarão a valer sempre as 
lições de democracia, união, justiça, 
paz social e desenvolvimento, legados 
do grande líder mineiro, que seguiu a 
tradição de outro estadista brasileiro, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Por isso, o jornal edição do Brasil, 
ao agraciar os homenageados com o 
Troféu Tancredo Neves, simboliza um 
tributo à memória do ilustre líder. Ao 
longo de sua trajetória como homem 
público, transformava em ação a sua 
famosa frase: ‘o outro nome de Minas 
é liberdade’”.
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Procurador-geral de Justiça Jarbas Soares
discursa representando os homenageados

R e c e b o  c o m 
grande alegria o 
Troféu Tancredo 

Neves, tendo ao meu lado 
nomes de envergadura que 
se dedicam a Minas Gerais. 
Sabemos que o estado conta 
com outras tantas pessoas 
merecedoras desta honra-
ria, por isso, sentimos neste 

prêmio um grande estímulo 
para continuar trabalhando 
nas nossas instituições com os 
princípios que reforçam o que 
o troféu representa: os valores 
de Minas desde a Inconfidên-
cia Mineira, no século 18.

O alferes Tiradentes, mi-
nutos antes da sua execução, 
em 21 de abril de 1792, disse: 

‘Mil vidas eu tivesse, mil 
vidas eu daria pela liberta-
ção da minha pátria’. Assim, 
despediu-se da sua luta que 
culminou com a chegada da 
República cem anos depois. 
Desta frase do mártir, ressalto 
as três palavras fundamen-
tais ao Estado Democrático 
de Direito.
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deputado articulador
No âmbito da política mineira, um nome se destaca como um dos 

mais fortes articuladores: o deputado João vítor Xavier (Cidadania). 
Ex-vereador da capital mineira, parlamentar por várias legislaturas, 
ele acumula o posto de vice-presidente da Rede Itatiaia de Rádio, o 
que lhe confere ainda mais privilégio. Ele é sempre procurado por 
políticos ligados a todos os grupos, especialmente para debater 
temas relacionados ao pleito de 2022. 

efeitos contra Zema 
Em seus primeiros discursos no início de sua gestão, o governa-

dor romeu Zema (Novo) prometeu “enquadrar” a todos, inclusive 
o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), assim 
como os deputados estaduais. Mas, de lá para cá, a sua assessoria 
nunca atuou plenamente para melhor conviver com o TCE-MG e o 
resultado tem sido ações da instituição contra atos da administração 
estadual, a mais recente foi o cancelamento da licitação da priva-
tização da rodoviária.

eduardo costa, vice? 
A possível candidatura do jornalista eduardo costa para vice 

na chapa de romeu Zema (Novo) ao governo de Minas teria sido 
uma costura do poderoso empresário Rubens Menin. A conferir... 

sem programas 
Até onde se sabe, não foram apresentados os programas de 

governo dos dois principais candidatos ao comando de Minas: 
Alexandre Kalil (PSD) e Zema (Novo). Por enquanto, só eloquência.  

Prefeito e a câmara 
O clima é de “lua de mel” entre o prefeito de Belo Horizonte, 

Fuad noman (PSD) e os vereadores da Câmara Municipal da capital 
mineira. Vamos ver até quando essa harmonia vai durar, afinal os 
parlamentares daquela instituição agem de maneira muito individu-
al, sem se aterem a um grande nome para liderá-los por completo.

sabará e a história 
Na semana passada, publicamos nota informando que, na 

atual administração de Sabará, a importância histórica da cidade foi 
minimizada. Agora, um leitor da coluna avisa: “A culpa é do prefeito 
Wander Borges (PSB), que deixa de fazer investimentos nessa área 
do município, preferindo atuar quase sempre em ações na periferia”. 

cena única. Na verdade, a bicentenária Sabará já não é tão 
priorizada pelos agentes do turismo de Minas, uma pena.

Patrus e Kalil
Segundo comentários de bastidores, o presidente da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD), não 
está conseguindo manter unida a bancada de 37 parlamentares em 
torno da candidatura de Kalil (PSD) ao governo de Minas. Trata-se 
dos mesmos deputados que, ao longo da atual gestão, fizeram 
oposição ao governo. Coisas da política mineira. 

igor x mateus
O relacionamento sempre cordial entre o secretário de Estado 

de Governo, igor eto, e o ex-secretário-geral do Governo mineiro, 
mateus simões, já não é o mesmo de outrora. Pelo menos é esse o 
comentário que se escuta no saguão do Palácio Tiradentes. 

Aécio, sim ou não?
Quando esteve em Pirapora, no Norte de Minas, o deputado e 

ex-governador Aécio neves (PSDB), em um único ato político, teve 
seu nome mencionado para disputar o governo de Minas e, também, 
o Senado. Aí, pessoas próximas disseram: “Mas ele continua na 
disputa à Câmara Federal”. Coisa confusa, não?! 

nome na lama
Na avaliação do filósofo mário sergio cortella, a recente prisão 

do ex-ministro milton ribeiro pela Polícia Federal só fez empurrar 
para a lama o Ministério da Educação (MEC) que, ao longo de 3 
anos, já teve quatro titulares, deixando os programas principais da 
pasta relegados a uma situação de penúria.
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Alta nos combustíveis vai
afetar produtos do dia a dia

N o dia 17 de junho foi anunciado 
pela Petrobras um acréscimo no 
valor médio de venda da gasoli-
na para as distribuidoras, que vai 
passar de R$ 3,86 para R$ 4,06 

por litro (alta de 5,18%) e do diesel que incidirá 
de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro (elevação de 
14,26%). O diesel não era reajustado desde 10 
de maio. Já a última alta no preço da gasolina 
havia sido em 11 de março.

Em nota, a Petrobras disse que “é sensível 
ao momento em que o Brasil e o mundo estão 
enfrentando e compreende os reflexos que os 
preços dos combustíveis têm na vida dos cida-
dãos, mas que o mercado global de energia 
se encontra em uma situação desafiadora 
devido à recuperação da economia mundial e 
ao início da guerra na Ucrânia este ano, apre-
sentando menor oferta e maior demanda por 
energia, com aumento dos valores e maior 
volatilidade nas cotações internacionais de 
commodities energéticas, em especial, do 
óleo diesel”.

A empresa disse ainda que, não obstante, 
quando há uma mudança estrutural no pata-
mar de preços globais, é necessário buscar a 
convergência com as tarifas de mercado. “É 
esse equilíbrio que naturalmente resulta na 
continuidade do suprimento do mercado bra-
sileiro, sem riscos de desabastecimento, pelos 
diversos atores: importadores, distribuidores e 
outros produtores, além da própria Petrobras”.

A economista Eleonora Bastos explica que 
os sucessivos acréscimos se dão pela política 
de preços praticada pela Petrobras, que está 
vinculada a importação de boa parte do que 
é consumido no país e também envolve a 
oscilação do dólar. “Há uma oferta limitada 
pelo mundo afora e há a variação cambial 
que sobrecarrega o preço do produto que é 
importado, em boa medida, para o consumo 
no Brasil”.

Sobre o conflito no Leste Europeu, ela escla-
rece que a Rússia é um poderoso e importante 
produtor de petróleo. “Com os embargos de-
cretados contra a Rússia, em função da guerra 
na Ucrânia, a oferta mundial ficou prejudicada, 
nessa medida, o embate entre as nações piora 
as condições”.

No entanto, os ajustes causam um efeito 
dominó e afetam todos os setores, devido ao 
uso dos combustíveis ser necessário em várias 
etapas de produção. Eleonora ressalta que as 
múltiplas formas de energia são consideradas 
pela economia como bens e serviços essenciais 

e, portanto, importantes para a vida dos cida-
dãos. “Um encarecimento como esse, no qual 
a pandemia ainda está presente e as cadeias 
de produção estão tentando se regularizar, 
deixa a renda nacional muito enfraquecida. 
Ela foi reduzida durante a crise sanitária e 
não se recuperou, com isso, esse aumento no 
preço de bens essenciais afeta muito a vida 
dos brasileiros”.

Para a economista, é importante conside-
rar que o Brasil é um país de extensão conti-
nental e que abriu mão do modal de transporte 
ferroviário para investir no rodoviário. “Com o 
preço dos combustíveis subindo, isso reflete no 
transporte de qualquer tipo de mercadoria, ou 
seja, alimentos, vestuário e vários outros pro-
dutos. Até mesmo quem não tem carro sofre 
pelo reajuste, pois o avanço será repassado aos 
itens em geral, em função do custo dos fretes 
que encarecem nessa conjuntura”.

Ela conclui dizendo que é difícil apontar os 
produtos que mais sofrem elevação em função 
do custo dos combustíveis. “De uma forma 
geral, é possível entender que quanto mais 
distante o mercado consumidor do produtor, 
mais caro será o frete, portanto, o repasse 
tende a ser mais alto também”.

A vendedora Karine Albuquerque já per-
cebe aumento no preço de muitos produtos 
e serviços. “As corridas solicitadas pelos apli-
cativos de transporte particular estão com 
os valores bastante elevados. Antes, uma 
viagem que não daria nem R$ 15, hoje está 
saindo por R$ 20 ou mais, porque a gasolina 
está caríssima”. 

De acordo com Karine, além dos automó-
veis, o preço dos alimentos é o que mais segue 
preocupando. “A carne bovina subiu muito, 
às vezes precisamos substituir por ovo ou por 
alguma proteína mais em conta para caber 
no orçamento do mês. Como se não bastasse, 
os itens da cesta básica: arroz, feijão, açúcar, 
café também encareceram, o que prejudica 
cada vez mais a qualidade da alimentação das 
famílias brasileiras”, finaliza.

Petrobras anunciou aumento de 5,18%
na gasolina e 14,26% no diesel
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“com o preço
dos combustíveis

subindo, isso reflete
no transporte de

qualquer tipo
de mercadoria”

Petrobras, o dilema
Após realizar vários contatos nos bastidores de Brasília, o jorna-

lista e presidente da Academia Brasileira de Letras, merval Pereira, 

atacou a Petrobras: “Os preços incontroláveis de petróleo estão levan-

do os ocupantes do Palácio do Planalto ao desespero. Os assessores 

políticos e econômicos já não sabem mais o que fazer para reverter 

o aumento na tarifa dos combustíveis e vivem batendo cabeça”.

tudo sem controle
Não é novidade, os opositores irão questionar o presidente Jair 

Bolsonaro (PL) por conta dos preços elevados dos combustíveis, dos 

juros altos, dos alimentos caros, especialmente da cesta básica. Esses 

são temas que irão pautar os discursos da oposição, tendo em vista 

o pleito deste ano. Coisas da política nacional.

Época de demagogia
Há 20 anos tem acontecido a mesma ladainha: os políticos 

aparecem em Belo Horizonte, prometem e nunca cumprem, por 

exemplo, com uma solução para duplicar a BR-381, na direção do Vale 

do Aço, mais conhecida como rodovia da morte, e com a ampliação 

do metrô da capital. Cruz credo, gente! 

Brant, o excluído 
Afastado das discussões políticas em relação ao pleito eleitoral, o 

atual vice-governador Paulo Brant (PSDB) culpa os auxiliares diretos 

de Zema por isso. Certo é que ele ostenta uma espécie de isolamento 

calculado, uma exigência de alguns membros do Partido Novo (sigla 

do governador mineiro) para mantê-lo distante do projeto político 

deste ano. Uma loucura, gente!    

Política em nova lima
A eleição para a prefeitura da cidade acontecerá somente em 

2024, mas em Nova Lima já se fala em uma possível candidatura 

de vitor vinicius sarti Barros, o Vitinho, para tentar suceder o atual 

prefeito João marcelo dieguez (Cidadania). Isso ainda vai dar xabú, 

ora se vai. 

Adutora da copasa
A adutora da Copasa, construída a partir da Ponte de Almor-

reimas, em direção ao Sistema Manso, no Rio Paraopeba, em Bru-

madinho, está com seu cronograma atrasado em um ano. A obra 

tem o patrocínio da Vale por causa da lama derramada depois do 

rompimento da Barragem de Fundão.
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98% dos tatuadores iniciam seus
empreendimentos por meio do mei

Setor cresceu 53,3% no primeiro trimestre de 2022

O setor de tatuagem e 
body piercing cresceu 
em todo o país. De 
acordo com uma aná-
lise do Sebrae sobre 

os números do Cadastro Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE), 
esses profissionais têm procurado 
a formalização do ofício por meio 
da figura jurídica do Microem-
preendedor Individual (MEI). Ao 
todo, 98% dos pequenos negó-
cios desse ramo estão inscritos 
no MEI. 

Ainda segundo a pesquisa, o 
segmento tem sido resiliente à 
crise e se mantido em expansão 
nos últimos anos. No comparativo 
do primeiro trimestre de 2019 
e do mesmo período de 2022 
houve um crescimento de 53,3% 
dos pequenos negócios no setor. 
No caso dos MEIs, esse número 
chegou a 58%.

Minas Gerais é um dos des-
taques com um avanço de 87%. 
Em São Paulo, essa atividade 
aumentou 46%. No entanto, 
em outros estados foi possível 
verificar acréscimos ainda mais 
expressivos, como Santa Catarina 
(150%); Distrito Federal (111%) e 
Bahia (93%).

A analista do Sebrae Minas, 
Patrícia Delgado, explica que 
esse ramo tem se mostrado 
como uma excelente alternativa 
para profissionais garantirem 
seu sustento e expressarem seus 
talentos. “Trata-se de uma ati-
vidade que trabalha com uma 
intervenção relacionada à saúde 
e que precisa estar dentro das 
regras estabelecidas pelos órgãos 
de vigilância sanitária estaduais 
e municipais. Por isso, para o seu 
crescimento, é muito importante 
a formalização”.

Ela acrescenta que, sendo uma 
profissão autônoma, pode ser 
exercida em pequenos estabele-
cimentos. “A facilidade de forma-
lização como MEI contribui para 
que estes profissionais possam se 
manter no mercado e dentro de 
todas as exigências legais a um 
baixo custo. Além disso, como MEI, 
o empresário tem facilidade de 
acesso ao crédito, algo importante 
em momentos de crise como o que 
estamos vivendo”.

Patrícia lista alguns fatores 
que tornam a formalização de um 
negócio tão necessária. “Existem 
uma série de vantagens e benefícios 
para quem se registra como MEI. 
Dentre elas, podemos destacar: o 
empreendedor pode emitir notas 
fiscais, conseguindo assim atender 

mais clientes; ter acesso facilitado 
às linhas de crédito e contar com um 
capital para investir no seu negócio; 
pode contratar um funcionário para 
auxiliar no trabalho; direito à cober-
tura previdenciária ao profissional, 
garantindo ao empreendedor os 
benefícios do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS)”.

vantagens do mei

O economista Mathias Na-
ganuma explica que o MEI é 
uma empresa constituída por 
um profissional autônomo que 
preencha os requisitos impostos 
pela legislação. “Com a forma-
lização é possível ter um CNPJ 
e isso facilita a abertura de 
conta bancária pessoa jurídica; 
o acesso ao crédito; aquisição de 
produtos e serviços em condições 
especiais; possibilidade de par-
ticipar de licitações; e a chance 
de realizar mais negócios tendo 
em vista que a maioria das em-
presas exigem emissão de nota 
fiscal para compra de produtos 
ou contratação de prestação de 
serviços”.

Ele acrescenta que podem 
abrir MEI pessoas que possuam 
renda bruta de até R$ 130 mil por 
ano; no máximo um empregado 
registrado; não fazer parte de 
nenhuma outra empresa como 

sócio ou titular; e se enquadrar 
em alguma das ocupações pre-
vistas em lei. “Uma vez respei-
tado o limite de faturamento 
anual, se paga um valor fixo 
mensal entre R$ 61,60 e R$ 
66,60 (a depender da atividade 
da corporação), chamado de 
DAS-MEI (Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional) 
onde já estão inclusos INSS, 
ICMS e ISS, ou seja, é possível 

usufruir dos benefícios previden-
ciários tais como aposentadoria, 
auxílio-doença, licença materni-
dade, pensão por morte, entre 
outros”.

Para a tatuadora e body 
piercing Raquel Reis, além de 
todas essas vantagens, existem 
outras que ela descreve como 
“menos burocráticas”. “Con-
segui fazer um plano de saúde 
e odontológico para mim e 

para o meu marido com valores 
acessíveis. Além disso, vários for-
necedores dão descontos e tra-
zem vantagens para empresas 
formalizadas. Confesso que, no 
início, fiquei com receio, afinal, 
ter uma empresa formalizada 
soa como algo inacessível. Mas 
compreendi que o MEI era exa-
tamente o que precisava e fico 
feliz com a escolha que fiz há 1 
ano e meio”, conclui.

em minas, expansão do segmento foi de 87%
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comércio espera inverno mais rentável em 2022
Pesquisa da Fecomércio MG aponta que o período deve afetar, de forma positiva, 42,9% dos segmentos do comércio

O inverno este ano é recebido 
com otimismo pelos empresários 
do comércio. Segundo a pesquisa 
“Vendas de Inverno”, realizada 
pelo setor de Estudos Econômicos 
da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo de Minas 
Gerais (Fecomércio MG), 68,6% 
dos entrevistados que devem ser 
impactados pela estação acredi-
tam que as vendas serão melhores 
que as de 2021. 

A principal justificativa para 
a perspectiva positiva é o abran-
damento da pandemia. Cerca 
de 63,4% dos empresários que 
participaram do levantamento 
apontam o avanço da vacinação 
e redução dos casos de COVID-19 

como motivo para a melhora 
dos resultados. A intensidade do 
inverno, a precocidade da queda 
das temperaturas e o aumento 
do consumo e da disponibili-
dade de produtos no mercado 
também foram mencionados 
no estudo.

Os setores mais otimistas 
com a queda das temperaturas 
são o de calçados e artigos de 
viagem. 87% destes empresários 
são impactados de forma positiva 
pelo período. Os segmentos de 
vestuário e acessórios, produtos 
farmacêuticos para uso humano 
e veterinário e artigos de cama, 
mesa e banho também obtiveram 
destaque na pesquisa. Em relação 

aos pedidos do ano passado, 
47,5% das empresas pediram aos 
fornecedores um número maior 
de unidades.

“O aumento das vendas es-
perado pelos empresários é im-
portante considerando o impacto 
da inflação em seus negócios. 
A pesquisa aponta que o preço 
dos fornecedores aumentou para 
83,9% das empresas avaliadas, e 
o crescimento médio foi de 7,8%. 
A expectativa é que a retomada 
da confiança dos consumidores 
em frequentar o comércio de 
rua este ano ajude a manter o 
equilíbrio das finanças”, avalia o 
economista-chefe da Fecomércio 
MG, Guilherme Almeida.

Por outro lado, 17,6% dos em-
presários acreditam que as vendas 
este ano serão piores que as do 
ano passado. Entre os pessimistas, 
os principais motivos foram a crise 
econômica e o clima/tempo, ambos 
mencionados por 35,6% dos entre-
vistados. Falta de dinheiro, preço alto 
dos produtos e a pandemia também 
estão entre os fatores que geram 
receio nos participantes da pesquisa.

A data afeta o estado de forma 
geral, com destaque para Zona da 
Mata, Rio Doce e Triângulo. Para 
aproveitar as oportunidades de 
vendas geradas pela chegada das 
baixas temperaturas, 68,2% dos 
empresários de Minas Gerais irão 
investir em propaganda e divulga-
ção; 42% deles pretendem realizar 
promoções e liquidações para 
atrair o consumidor, enquanto 
22% devem aumentar a variedade 
de produtos oferecidos.

A pesquisa também aborda as 
características das vendas espera-
das para o inverno. Em sua maio-
ria, o comércio espera que sejam 
a prazo: 40,8% em parcelamentos 
no cartão de crédito e 13,7% no car-
tão de crédito à vista. Para 56,8% 
dos empresários, o consumidor 
deve gastar entre R$ 30,00 e R$ 
200,00 com produtos da loja.

Para a realização do levanta-
mento, a Fecomércio MG ouviu 
448 empresas, entre os dias 26 de 
maio e 3 de junho. Houveram pelo 
menos 38 empresas entrevistadas 
em cada região de planejamento 
(Alto Paranaíba, Central, Centro-
-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, 
Zona da Mata, Noroeste, Norte, 
Rio Doce, Sul de Minas e Triângu-
lo), com recortes para segmentos 
de vestuário e acessórios; tecidos, 
cama, mesa e banho; calçados e 
artigos de viagem; hipermercados 
e supermercados; minimercados, 
mercearias e armazéns; produtos 
de padaria, laticínio, doces, balas 
e semelhantes; açougues e peixa-
rias; bebidas; hortifrutigranjeiros; 
produtos farmacêuticos para uso 
humano e veterinário; cosméti-
cos, produtos de perfumaria e de 
higiene pessoal; e artigos médicos 
e ortopédicos.
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Após 2 anos, entrega do 35º troféu tancredo
neves reúne diversas personalidades do estado

Mais uma vez, o conselho editorial do jornal edição do Brasil 
escolheu nomes de diferentes segmentos da sociedade mineira 
para serem agraciados com a premiação da 35º entrega do 

Troféu Tancredo Neves.
A solenidade foi realizada no dia 20 de junho, no auditório do Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), tendo o procurador-geral 
de Justiça, Jarbas Soares, como orador oficial. O evento contou com a 
presença das mais diversas autoridades. 

Fotos: Neilton Sávio e Valdez Maranhão

AdolPHo RESENdE NEto
Presidente-geral da RC Comunicação 

Alysson PAolinelli 
Indicado ao Prêmio Nobel da Paz

BERNARdo SAlES tElES dE CARvAlHo 
Diretor-geral do Grupo Bandeirantes de MG

dAvid venturA BrAGA 
CEO, Boars Advisor & Headhunter
Prime Talent Executive Search

Gerson melo
Diretor-executivo da Totvs Belo Horizonte e
Centro Norte de Minas Gerais 

GustAvo rosA lAnnA
Diretor da Construtora Martins Lanna LTDA
  
JArBAs soAres Júnior 
Procurador-geral de Justiça de Minas Gerais

KleBer meirA 
Presidente da BH Airport

leAndro cÉsAr PereirA 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura de BH

luiz HENRiquE ANdRAdE ARAújo
Presidente do Banco Mercantil do Brasil 

mArcelo ÂnGelo de PAulA BomFim
Diretor-presidente do BDMG

mArcelo sávio reZende vieirA 
Superintendente da Policia Federal-MG 

mArcos vinÍcius dA silvA BiZArro 
Presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) 

mArilene silvA sAntAnA PimentA
Secretária Municipal de Educação de Betim

desemBArGAdor mAurÍcio torres soAres
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de MG (TRE-MG)

desemBArGAdor octAvio A. de niGris BoccAlini
Vice-presidente e corregedor do TRE-MG

Peter mAnGABeirA
Presidente da ABAV-MG

renAto FerreirA 

Sócio-fundador da Logística no Gerenciamentos

Eletrônico de Documentos (LOGGED)  

roBerto AZevedo 

Presidente do Banco Semear

coronel rodriGo sousA rodriGues 

Comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais  

tHiAGo CoElHo toSCANo 

Presidente da CODEMGE

WASHiNGtoN luiz viEiRA dE BARRoS

Capitão de Mar e Guerra

HoMENAGEAdoS

marcelo Bomfim e roberto Fagundes

marilene silva santana Pimenta
e elke Andrade de moura

maurício torres soares e José Aparecido
octavio Augusto de nigris

Boccalini e eduardo Azeredo
everton campos e rodrigo silva Fernandes

renato Ferreira e deputado Arlen santiago roberto Azevedo e Fabiano cazeca manoel mário e marcelo QueirozPeter mangabeira e João carlos Amaral

thiago coelho toscano e sérgio moreira
marcelo de souza e silva e

Washington luiz vieira de Barros
Bernardo teles e marcos Protacoronel Alisson William da silva e euler Penido

Gerson melo e nestor oliveira Gustavo rosa lanna e Fabiano cazeca Jarbas soares Júnior e José luiz silvadavid ventura Braga e nilo simão

leandro césar Pereira
e luiz márcio viana

Adolpho resende neto e carlos eduardo Queiroz luiz Henrique Andrade Araújo e Márcio MolKleber meira e eduardo munhoz

marcelo sávio r. vieira e maria elvira
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edição do Brasil celebra 40 anos de circulação
junto à entrega do troféu tancredo neves

A solenidade de entrega do Troféu Tancredo Neves foi seguida de uma recepção para mais de 200 con-
vidados. Durante o evento comemorou-se, ainda, a celebração dos 40 anos do jornal edição do Brasil, 
celebrados no dia 24 de junho. 

Fotos: Neilton Sávio e Valdez Maranhão

Ana cristina, marcia Profeta e Acir Antão Joyce  rios e ione carvalho
Fernando Pacheco, Fabiano
cazeca e Wagner espanha

eujácio silva, rodrigo Fernandes
e Priscila saraiva

marcelo de souza e silva, sueli e Antônio claret

rosália dayrell, diego santiago e Joyce rios lidinha, cristiane Politti e ione carvalho
cap. Washington luiz vieira,

valter Freitas e Paulo cardoso
marcelo de souza e silva e saulo serra

cap. silvio neto e rosália maciel oliveira everton campos, eujácio silva e lu Pereira valdez maranhão e Acir Antão nestor oliveira, Almir sales e Kleber meira

marcelo Bomfim e carlos souto
radija ohana, Fátima moraes

e vicente muzinga
Fátima moraes, marcia Profeta,
Genires e Georgia Galvão duarte

Gleison Alves, diego santiago,
igor dias e Francielle Alves

Altair José dos santos e
Jarbas soares Júnior

Beatriz e valseni Braga
marcos mol, lucas oliveira, marcio mol,

ione carvalho e Bernardo Penido
ussânia e nilo simão

José renato e manoel mário Hélio lage e Sávia Regina C. Costa Acir Antão e neilton sávio cláudia erlane e Angela Guieiro
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DIG
NI 
DADE

600 reais 
pAGos pArA
1 mIlhão DE 
fAmílIAs.

Um direito de todo mineiro.

Eva Maria Rodrigues de Moraes,
aposentada, beneficiada pelo 
Força Família.

Autoridades presentes no evento elogiam iniciativa do jornal

No dia 20 de junho aconteceu a 35º cerimônia do Troféu Tancredo 
Neves, realizada pelo jornal edição do Brasil. Concedido a autori-
dades e representantes de destaque de diversos setores, o objetivo 
é premiar nomes que se dedicam para que Minas Gerais seja um 

estado mais justo para todos.
Na edição deste ano, 22 troféus foram entregues para as principais 

personalidades que fizeram e fazem grande diferença no cenário político e 
econômico mineiro, a fim de homenagear e enaltecer o trabalho realizado 
para a melhoria da sociedade. Ouvimos o que alguns dos prestigiados dis-
seram sobre o prêmio e o jornal.

eduArdo AZeredo
Ex-governador de Minas Gerais

Arlen sAntiAGo
Deputado estadual Partido Avante

mAriA elvirA
Ex-deputada federal

luíS HENRiquE ANdRAdE dE ARAújo
Presidente do Banco Mercantil do Brasil

WASHiNGtoN luiz viEiRA dE BARRoS
Capitão de Mar e Guerra

mArcelo sávio reZende vieirA
Superintendente da Polícia Federal-MG

KleBer meirA
Presidente da BH Airport

A mesa
foi composta

por nomes
reconhecidos

no estado

A grande importância 
do evento é a tradição 
e a continuidade de 
homenagear as perso-

nalidades do estado. Eu participei des-
de o início como prefeito, governador, 
senador, então é muito bom estar aqui 
presente. O fato de termos tantos anos 
de premiação a quem merece é muito 
bom. O semanário continua tendo sua 
grande importância com os formadores 
de opinião e sempre foi muito ativo no sentido de colocar críticas e elogios. 
Sendo assim, acredito que seja um veículo que tem um espaço significativo na 
história de Minas”.

Frequento o Troféu Tan-
credo Neves há mais de 
25 anos e, agora, esta-
mos vendo seu prestí-

gio aumentar. Talvez, porque ele home-
nageia pessoas que estão contribuindo 
para que Minas Gerais possa melhorar 
cada vez mais e vemos também que é 
um prêmio de reconhecimento e mérito 
das pessoas. É um evento de grande 
relevância por causa do trabalho do 
Eujácio Silva e do edição do Brasil, que é um jornal que faz a diferença no es-
tado, sabe criticar e elogiar e é uma imprensa muito bem-feita. Acho que é um 
dos mais lidos entre as classes política e empresarial em Minas Gerais, possui 
um destino certo e isso faz com que ele tenha grande visibilidade”.

Participo desse prêmio 
há mais de 30 anos e 
acho que a escolha do 
patrono Tancredo Neves 

é brilhante. É uma referência da política 
mineira e brasileira e evoca uma figura 
que os mineiros amam. Em dias como 
o de hoje, nessa cultura tão distante do 
convívio, é extremamente importante a 
oportunidade de presencialmente entre-
gar esse prêmio como uma referência de 
reconhecimento e de elevar o trabalho e contribuição de alguém nas diversas áreas 
das atividades de Minas Gerais. Respeito e admiro muito quem consegue levar adiante 
um projeto de imprensa hoje, onde tudo está muito virtual. Acho muito significativo 
a gente continuar mantendo a imprensa escrita dessa forma e, por isso, estou aqui”.

Fui agraciado este ano e estou notando pelo seleto grupo de presentes 
que é uma solenidade muito prestigiada e que retrata a grandiosida-
de do veículo. Acho que essas iniciativas são sempre de muito valor, 
além do congraçamento e interação que nos proporcionam. O jornal 

edição do Brasil é um veículo importante basta ver a quanto tempo ele existe, trazendo 
informações e dando oportunidades para muitos se manifestarem tecnicamente e 
politicamente e, de modo geral, cumpre o papel de comunicador”.

Entendo que o edição do Brasil é um periódico de grande 
repercussão no estado, com ideias de grande valor, além de 
agregar informação, propriedade, conhecimento e cultura 
para o mineiro. É um veículo no qual aqueles que constituem 

a equipe têm opiniões fortes, pautadas em estudo e conhecimento para aten-
der às ansiedades do povo, principalmente nos assuntos de maior relevância. 
Fazer parte desse evento que capitaneia o Troféu Tancredo Neves e agracia 
personalidades que se destacam na sociedade mineira é um privilégio. É uma 
oportunidade ímpar de estarmos com pessoas de tanto gabarito e poder 
mostrar nossa bandeira e dizer que a Marinha do Brasil está em Minas Gerais 
para apoiar a comunidade”.

É um prêmio bastante prestigiado para todos da área pública e 
privada. Muitos querem ter essa honraria e esse agraciamento, 
afinal ele é importante para qualquer profissional. Além disso, 
o jornal, pelo que eu conheço, pauta-se pela imparcialidade e 

isenção, então acho que é uma das melhores referências para quem quer se 
atualizar na área política e econômica no estado e no Brasil”.

Acho que é um prêmio muito importante na medida em que 
você acaba sendo eleito por uma comissão. É uma série de pes-
soas que escolhem, entre eles empresários, empreendedores 
que, de alguma forma, estão contribuindo para o crescimento 

de Minas. Por isso, esse tipo de evento é sempre bom para gente aumentar o 
relacionamento e divulgar as conquistas que temos feito. Acho que o jornal 
oferece oportunidade de sempre divulgar informações por meio de um veículo 
que tem tanto tempo e já passou por inúmeras mudanças”.
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AnAlistA de comunicAção

simone Guedes

O conteúdo deste artigo é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Antiga ferrovia Bahia-minas vai se tornar rota turística

A est rada  de  Fer ro 
Bahia-Minas é cenário 
da nova rota turística 
em Minas Gerais. O 

projeto desenvolvido pelo Se-
brae Minas e seis municípios e 
com apoio de diversas institui-
ções prevê uma série de ações 
para alavancar o turismo na 
região e gerar novas oportunida-
des de negócios por onde passa-
va a antiga ferrovia, desativada 
em 1966. Entre as iniciativas está 
a realização do 1º Pedal da Rota 
Bahia-Minas, realizado durante 
o último feriado de Corpus Cristi, 
de 15 a 20 de junho. 

Iniciada em 1881, a linha 
férrea tinha o objetivo de levar 
o milagre econômico ao Vale do 
Jequitinhonha e a um pedaço 
do Sul da Bahia. Por lá, eram 
transportadas madeira, até os 
portos baianos, e exportados 
para outros países.

A antiga estrada de ferro 
tem uma extensão de 578 km, a 
maior parte em terras mineiras, 
passando por seis cidades. Um 
percurso repleto de paisagens 
naturais com matas intocadas, 
montanhas, cachoeiras, ponti-
lhões e túneis centenários.

“A beleza natural aliada a ar-
quitetura histórica – de prédios e 
antigas estações -, a gastronomia 
mineira e a simplicidade e acolhi-
mento da população interiorana 
são alguns dos atrativos para o 
desenvolvimento do turismo na 
região. Queremos mostrar todo 
esse potencial e dar um novo 
propósito para as pessoas que 
ali vivem”, explica o analista do 
Sebrae Minas Jeferson Batalha.

E para dar maior visibilidade 
a esses atrativos, um percurso 
de 340 km foi escolhido para a 
primeira edição do Pedal da Rota 
Bahia-Minas. A viagem pelo ca-
minho da antiga estrada de ferro 
começa no dia 15 de junho, no 

município de Araçuaí, no Vale do 
Jequitinhonha, e termina no dia 
20 de junho, em Carlos Chagas, 
no Vale do Mucuri.

Durante os cinco dias de 
pedal, visitantes e turistas vão 
passar pelas cidades de Araçuaí, 
Novo Cruzeiro, Ladainha, Poté, 
Teófilo Otoni e Carlos Chagas, 
além de lugares repletos de 
histórias. Eles ainda vão co-
nhecer comunidades rurais e 
pessoas que presenciaram o co-
meço e o fim da estrada de ferro 
Bahia-Minas. Além disso, vão 
saborear as delícias da culinária 

mineira, ver de perto as cachoei-
ras e participar de apresentações 
de rodas de viola, repentistas da 
Ciranda de Queixada e até um 
teatro musical.

“O 1º Pedal da Rota Bahia-
-Minas faz parte das iniciativas 
para alavancar o desenvolvimen-
to da rota, por meio de ações 
de capacitação dos pequenos 
negócios locais, mapeamento de 
atrativos e fomento ao turismo 
regional, atraindo novos visitan-
tes e gerando emprego e renda 
para cidades e entorno”, afirma 
o analista do Sebrae Minas

igor dias

mais informações sobre a rota Bahia minas
no site: www.rotabahiaminas.com.br 

Já para saber mais da estrada de Ferro Bahia minas,
acesse: rotabahiaminas.com.br

Golpe do boleto falso cresceu
45% no país entre 2020 e 2021

O crime consiste no 
envio para a vítima 
de uma fatura adulte-
rada e quase idêntica 
a verdadeira. A seme-

lhança entre os documentos tem 
confundido até os consumidores 
mais atentos, o que faz com que 
os fraudadores tenham êxito na 
aplicação do golpe. Criminosos 
estão usando o Cadastro de Pes-
soas Físicas (CPF) das vítimas para 
identificar dívidas e oferecer falsas 
negociações. Segundo dados da 
Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), entre 2020 e 2021, a 
prática cresceu 45% no país, sendo 
que os boletos ainda correspon-
dem ao método mais utilizado 
no Brasil, representando 75% dos 
pagamentos. 

Segundo o advogado José 
Cajazeiro, para saber se a fatura 
é falsa, uma das opções é olhar o 
código de barras. “Verificar se os 
últimos dígitos correspondem ao 
valor a ser pago e se os primeiros 
são do banco emissor. Além disso, 
é importante checar se o bene-
ficiário é a pessoa ou empresa 
a ser paga, consultar o CNPJ no 
site da Receita Federal e, por fim, 
certificar se o código de barras 
consegue ser lido, porque nos 
falsos geralmente não é possível 
fazer tal ação, obrigando você a 
digitar manualmente”.

Ele explica que, em alguns 
casos, há a possibilidade do di-
nheiro perdido ser recuperado. 
“Ao perceber que foi vítima do 
golpe, a pessoa deve entrar em 
contato com o banco pagador, 
pois se houver alguma pendência 
para realizar o pagamento, o di-
nheiro já é bloqueado. Neste caso, 
é importante procurar também o 
banco destinatário e registrar um 
boletim de ocorrência (BO), pois é 
provável que as instituições finan-
ceiras o solicite. Sem contar que 

esse é um documento que pode 
ser utilizado em eventual ação 
judicial, caso não seja possível 
recuperar a quantia”.

O advogado informa que, 
de acordo com o entendimento 
dos tribunais, “a responsabili-
dade pelo boleto fraudado pode 
ser do fornecedor caso ele não 
tenha sido emitido por um siste-
ma bancário. No entanto, se foi 
gerado pelo sistema bancário a 
responsabilidade é da instituição 
financeira, pois ela tem o dever de 

manter um ambiente seguro para 
os consumidores”.

Para se prevenir, ele aconselha 
ter atenção aos dados. “O cidadão 
deve preferir boletos emitidos 
diretamente pelo site da institui-
ção bancária, evitar imprimi-los 
porque existe um vírus que pode 
modificar as informações durante 
a impressão, verificar se há erros 
de português e tentar não usar 
redes de wi-fi públicas”.

A recepcionista Marta Andrade 
foi vítima do golpe do boleto falso 

quando um vírus, que faz adulta-
ração de dados, foi colocado em 
seu computador. “A minha fatura 
foi falsificada e as informações da 
linha numérica e o código de bar-
ras foram mudados, fazendo com 
que o pagamento fosse direcio-
nado para outro lugar. Só percebi 
que caí em uma fraude quando vi 
que a dívida ainda existia”.

Ela conta que, após ter conhe-
cimento do golpe, foi até a dele-
gacia registrar o BO. “Fiz isso para 
que o caso possa ser investigado 
pela polícia e também notifiquei 
o banco que efetuou a cobrança. 
Agora estou esperando para ver o 
que vai dar”.

Segundo o site oficial da Fe-
braban, uma alternativa que 
também pode ser usada para não 
ser mais uma vítima é utilizar o 

Débito Direto Autorizado (DDA). 
Ao se cadastrar, o cliente recebe-
rá a versão eletrônica de todos 
os boletos emitidos em nome 
dele. Como o serviço tem acesso 
às informações direto da Nova 
Plataforma de Cobrança, não há 
o risco de o documento ser frauda-
do por golpistas se passando por 
uma loja ou empresa prestadora 
de serviço.

Para aderir ao DDA, o con-
sumidor deve fazer o registro 
como “pagador eletrônico” na 
instituição financeira em que 
tem conta. Caso haja cobrança 
em seu nome, a ferramenta 
permite ao cliente reconhecer a 
dívida e, após isso, autorizar ou 
não o pagamento. O cadastro 
também pode ser feito pelos 
canais eletrônicos.

semelhança entre os boletos tem confundido até os consumidores mais atentos

“Ao perceber que foi vítima do golpe,
a pessoa deve entrar em contato com

o banco pagador. Também é
importante registrar um boletim de

ocorrência, documento que pode
ser utilizado em eventual

ação judicial, caso não seja
possível recuperar a quantia”
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mg.senac.br/
programasenacdegratuidade
0800 724 4440

1 - Cursos gratuitos 
em diversas áreas e 
níveis educacionais;

2 - Acesso ao portal 
Rede de Carreiras que 
conecta os profi ssionais 
às empresas, 
disponibilizando vagas 
de emprego;

3 - Acesso à Biblioteca 
Digital (acervo com mais de 
mil livros reconhecidos por 
universidades e institutos de 
educação de todo o país). 

Quem pode
participar?*

 Profi ssionais empregados 
ou em busca de recolocação 
no mercado de trabalho;

Pessoas com renda 
familiar mensal per 
capta inferior a 2 salários 
mínimos.

Tudo de vantagens para você 
fazer parte do PSG:

*Consulte condições.

Tem
Senac.
Tem curso
gratuito para
você.

Matricule-se:

Thainara 
Flausino 
ex-aluna
Programa 
Senac de 
Gratuidade
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Venda seu carro da
forma mais vantajosa
com a Carro no Bolso.

Avaliação Grátis.
Pagamento à Vista.

Acesse:

carronobolso.com
@carronobolso

Gagueira afeta mais de
2 milhões de brasileiros

A gagueira de Lucas Barreto foi 
descoberta na adolescência, entre 
os 16 e 18 anos. Hoje, aos 24, o 
técnico de informática lembra das 
inúmeras situações relacionadas 
aos tropeços nas sílabas. “A gente 
tenta se expressar e não consegue 
algumas vezes. Quase sempre 
viramos motivo de chacota por 
conta desta situação”, diz. Assim 
como ele, dados mais recentes 
do Instituto Brasileiro de Fluência 
(IBF), grupo voltado à divulgação 
de informações sobre o distúrbio 
da fala, revelam que cerca de 2 
milhões de brasileiros são gagos 
e 9 milhões passam pelo proble-
ma momentaneamente. A maior 
parte desse número é de crianças 
e 55% dos casos são motivados 
por herança genética.

O técnico de informática conta 
que, durante a infância, a família 
não entendia o distúrbio e achava 
que era coisa de criança e logo 
passaria. “Recebi o diagnóstico 
tardio e iniciei o tratamento com 
a fonoaudióloga. Minha gagueira 
aparece em momentos diferentes. 
Percebo que travo mais nas pa-
lavras quando estou nervoso ou 
tentando explicar algo”.

Ele afirma que evitava deter-
minadas situações para não ser 
motivo de piadas e constrangi-

mentos. “No ensino fundamental 
e médio, raramente apresentava 
trabalhos na frente de todos. 
Mesmo assim, ainda era alvo de 
chacota, ficavam me imitando ou 
deixando irritado para que eu me 
enrolasse nas palavras. Procurava 
não me abalar com isso e superar 
essa dificuldade”.

Segundo Barreto, as entrevis-
tas de emprego também eram 
muito desagradáveis. “Não posso 
provar com toda certeza, mas 
acredito que já perdi oportunida-
des por ter o problema. As pessoas 
julgam o gago como incapaz só 
por conta do seu distúrbio. Muitas 
vezes a gente perde espaço social 
e profissional”.

A fonoaudióloga Cláudia Silva 
explica que a gagueira é caracte-
rizada pela repetição de sons e 

sílabas ou por paradas involuntá-
rias, que comprometem a fluência 
e a comunicação verbal. A pessoa 
não consegue ajustar o tempo e a 
duração dos sons. Assim, articula 
com dificuldade determinadas 
palavras, repetindo-as ou pro-
longando a sua emissão. Alguns 
sentimentos, tais como medo, 
ansiedade, insegurança, timidez 
ou vergonha podem piorar a 
disfunção, pois diante de uma 
situação dessas, o organismo 
congela e reduz drasticamente os 
movimentos responsáveis para a 
produção da fala”.

Ela salienta que a disfunção 
pode ser causada por diversos 
fatores. “Dentre eles, genéticos, 
sociais e psicológicos. Geralmente, 
começa na infância e pode ou não 
persistir durante a vida adulta. Se-

gundo estudos, cerca de 75% das 
crianças entre 2 e 4 anos apresen-
tam o problema. Isso porque elas 
possuem o pensamento acelera-
do, associado àquela vontade de 
contar algo importante de forma 
rápida, o que acaba contribuindo 
para a dificuldade no ritmo regu-
lar da fala”.

Questionada sobre a razão 
das pessoas portadoras da dis-
função não gaguejarem quando 
cantam, Cláudia diz que a parte 
do cérebro usada no canto é dife-
rente da fala. “Têm dois sistemas 
pré-motores: o medial e o lateral. 
O primeiro é ativado quando a 
pessoa fala e o outro quando 
ela produz sons mais ritmados. 
Além disso, o problema é mais 
aparente na hora de fornecer 
informações novas ou de emitir 

uma opinião. Assim, a gagueira 
não some apenas com músicas, 
mas também em coisas que já 
são conhecidas e que foram trei-
nadas antes”, afirma.

diagnóstico e tratamento

De acordo com a especialista, 
a gagueira não possui cura, mas 
tratamentos eficazes que propor-
cionam uma excelente qualidade 
de vida. “É preciso que os pais 
fiquem de olho durante o desen-
volvimento da fala da criança. Elas 
podem ter dificuldade de expres-
são e costumam apresentar sinais 
da gagueira. No entanto, pode ser 
uma coisa esporádica ou apenas 
aquisição normal da linguagem. 
Tudo deve ser avaliado por um 
fonoaudiólogo”.

Ainda segundo ela, não existe 
um padrão para estabelecer um 
diagnóstico. “Durante a consulta, 
verificamos o número de rupturas 
na fala em um intervalo de tempo, 
assim como fazemos uma análise 
do ritmo e da naturalidade da 
fala e observamos a tensão e 
movimentos associados. Leva-
mos em conta ainda o histórico 
pessoal e familiar do portador do 
transtorno. Normalmente, o fator 
decisivo é o indivíduo demonstrar 
que, há 6 meses ou mais, está 
consciente da própria dificuldade 
de fluência”.

O tratamento deve ser ini-
ciado assim que percebidas as 
manifestações, conforme reforça 
Cláudia. “Ele leva em conta a ida-
de e as características do distúr-
bio de cada paciente. O objetivo 
é ajudar a melhorar a fluência do 
discurso e a capacidade de comu-
nicação. São ensinados exercícios 
específicos durante a fala, contro-
le da tensão muscular, utilização 
de pausas silenciosas com maior 
frequência, entre outros. A par-
ticipação dos pais ou familiares 
também é fundamental para se 
obter sucesso. É recomendado 
ainda a psicoterapia, que pode 
auxiliar a pessoa que gagueja 
a reconhecer e a lidar com o 
estresse, ansiedade e medo, que 
podem piorar o prognóstico do 
transtorno”.

distúrbio da fala costuma se manifestar em crianças de 2 a 4 anos

daniel Amaro
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O Sesc é
+ saúde
pra você. 

Sesc Centro de Excelência em Saúde 
Rua Viana do Castelo, 645 - São Francisco
Belo Horizonte/MG

Saiba mais e agende sua
consulta: sescmg.com.br/saude

31 3270-8100
PARA ACESSAR
O SITE, APONTE
A CÂMERA
PARA O QR CODE.

Venha cuidar da sua saúde com a gente!
- Consultas médicas
- Exames
- Vacinas
- Tratamento odontológico

- Medicina estética
- Fisioterapia
- Pilates
- Acupuntura

- Fonoaudiologia
- Nutrição
- Psicologia

Aproveite os valores especiais 
para trabalhadores do comércio 
de bens, serviços, turismo e seus 
dependentes.  

Não sabe se tem direito 
aos nossos descontos? 
Traga sua Carteira de Trabalho 
e confira na hora.

E muito
mais!
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Prefeitura de uberlândia realiza
reforma do Hospital e Maternidade
municipal dr. odelmo leão carneiro

A Prefeitura de Uberlândia 
continua fazendo melhorias na 
saúde em prol da população. A 
primeira obra de revitalização 
do Hospital e Maternidade Mu-
nicipal Dr. Odelmo Leão Carneiro 
(HMMDOLC), inaugurado há 
cerca de 11 anos.

“A reforma do hospital vem 
de encontro ao pedido de pre-
feito de oferecer à comunida-
de as melhores condições de 
atendimento para a população. 
Para isso, estamos trabalhando 
efetivamente em uma ampla 
frente de serviço”, pontuou o 

secretário municipal de Obras, 
Norberto Nunes.

A ordem de serviço foi as-
sinada em maio deste ano e a 
reforma está sendo executada 
pela empresa Lok Service, vence-
dora da licitação. Desde então, já 
foi realizado reparo no telhado, 
instalação de iluminação, pintura 
estratigráfica no estacionamento 
e teve início, nesta semana, o 
trabalho de pintura interna. O 
recurso é originário do acordo da 
empresa Vale com Minas Gerais e 
os trabalhos são fiscalizados pela 
Secretaria Municipal de Obras.

O hospital está localizado na 
região Sul de Uberlândia, em 
uma estrutura de 20 mil metros 
quadrados de construção e em 
um terreno de 55 mil metros 
quadrados. 

Com a assinatura da ordem 
de serviço, a unidade receberá 
pinturas interna e externa do 
prédio, da demarcação de es-
tacionamento e de esquadrias, 
instalação de iluminação, lumi-
nárias e lâmpadas, revisão da 
parte hidráulica e reparos em 
tetos, forros, banheiros, pisos, 
entre outros.

PM
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Máscaras voltam a ser obrigatórias em BH
e condomínios devem seguir a determinação

A Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH) determinou o retorno da obri-
gatoriedade do uso de máscaras de 
proteção contra o coronavírus a par-
tir do dia 14 de junho. O motivo foi o 
aumento significativo do número de 
casos de COVID-19 na cidade desde 
que a obrigatoriedade havia sido 
suspensa, no fim de abril. 

De acordo com dados da PBH, 
entre 1º e 7 de maio, foram rea-
lizados 6.531 exames, com taxa 
de positividade de 6%. Já entre 
o período de 29 de maio e 4 de 
junho de 2022, foram 20.964 
testes, com 19% de positividade. 
Os exames foram realizados na 
rede própria do município.

A incidência de COVID-19 tam-
bém aumentou. De acordo com os 
dados do quantitativo acumulado 
em 14 dias, em 19 de maio o nú-
mero de novos casos era de 112,9 
por 100 mil habitantes. De acordo 
com dados mais recentes, de 8 de 
junho, são 156 casos confirmados 
por 100 mil habitantes.

Por isso, as máscaras voltam a 
ser de uso obrigatório em todos os 
locais que não sejam ao ar livre, 
como transporte público e uni-
dades de saúde (como já estava 
em vigor), shoppings, cinemas, 
teatros, escolas, lojas e demais 
estabelecimentos fechados. A 
determinação vale, a princípio, 
até o dia 31 de julho, quando a 
PBH volta a analisar os números 
para saber se será possível voltar 
ao uso facultativo ou não. 

Municípios da região metropo-
litana e do interior do estado, como 
Contagem, Betim, Confins, Nova 

Lima, Pouso Alegre, Lavras, Santa 
Rita do Sapucai, Monte Sião, entre 
outras, também voltaram a deter-
minar a proteção facial, diante da 
ameaça da quarta onda da COVID. 

Nos condomínios, o Sindicato 
dos Condomínios Comerciais Resi-
denciais e Mistos de Minas Gerais 
(Sindicon MG) recomenda que 
a norma também seja seguida, 
tanto nos comerciais, quanto nos 
residenciais ou mistos. Assim, a 
máscara deve ser utilizada nos 
elevadores, corredores, portarias, 
escadarias, academias e demais 
dependências que não estiverem 
ao ar livre. O sindicato também 
recomenda a limpeza reforçada de 
todos os ambientes e a disponibi-
lização de álcool em gel para os 

frequentadores. “Todos devemos 
seguir as recomendações das 
autoridades de saúde, para que 
possamos combater a COVID-19. 
Essa é uma tarefa que exige es-
forço coletivo para que fiquemos 
livres da pandemia o quanto 
antes”, aconselha o presidente 
do Sindicon MG, advogado espe-
cializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiroz.

Outra recomendação da Secre-
taria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte é que toda a população 
complete o esquema vacinal para se 
proteger dos sintomas graves da CO-
VID-19. Ainda está abaixo da meta 
a aplicação da segunda dose em 
crianças de 5 a 11 anos, e da quarta 
dose nos públicos já convocados.

Para conferir as datas e locais de vacinação, o cidadão pode acessar o
site www.prefeitura.pbh.gov.br e clicar no link “campanha de vacinacão”.
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o seu consórcio multibrasileiro

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

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

ex-presidentes de clube mineiro
ambicionam entrar para a política

Avizinhando-se mais uma eleição, o segmento 
esportivo mineiro mobilizando seus representantes 
para cargos eletivos, algo que tem se tornado uma 
tradição.

O ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, 
após vender o time para Ronaldo Fenômeno, ten-
tará uma vaga na Câmara dos Deputados, mesmo 
objetivo que parece ter o ex-presidente do rival Clube 
Atlético Mineiro, Sérgio Sette Câmara.

A grande surpresa fica por conta do Minas Tênis 
Clube que, de acordo com informações que circulam, 
teria contratado o consultor Felipe Nunes que esteve 
à frente das campanhas petistas de Dilma Russeff 
em 2014 e Fernando Pimentel em 2014 e 2018. Fica 
a dúvida do que está por traz dessa contratação que 
foge à tradição do clube de ter sempre se mantido 
fora da política partidária.sérgio sette câmara

sérgio rodriguesBr
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especialistas alertam para os riscos das
dietas e exercícios físicos sem orientação

A busca pelo corpo perfeito e 
resultados rápidos levam muitas 
pessoas a cometer loucuras. Al-
gumas optam por dietas radicais, 
fazem uso de medicamentos e 
chegam a ficar até sem comer na 
tentativa de emagrecer. Também 
existem aquelas que procuram as 
academias e praticam exercícios 
físicos intensos, sem se preocupar 
com a postura correta durante os 
treinos ou com a qualidade do 
local. Os problemas começam a 
aparecer, mas poderiam ser evita-
dos com o auxílio de profissionais.

O personal trainer Ricardo 
Toledo alerta que é preciso ter 
alguns cuidados ao escolher uma 
academia. “O ambiente deve ter 
uma estrutura física boa e equipa-
mentos modernos e adequados. 
Dependendo do tamanho do 
estabelecimento, também é ne-
cessário observar se existe mais 
de um instrutor capacitado para 
poder orientar os alunos”, explica.

Ainda segundo o profissional, 
algumas academias possuem 
uma grande quantidade de alu-
nos. “Para quem está começando 
e não conhece os aparelhos, de-
mora um tempo para se adaptar 
à rotina. Os espaços que não têm 

instrutores suficientes ou não 
conseguem dar conta da deman-
da, acabam deixando de prestar 
a assistência necessária. Sempre 
é preciso acompanhamento por 
mais que a pessoa já tenha co-
nhecimento”.

Toledo salienta que para me-
lhorar a silhueta e ter um shape 
esbelto não se pode ter pressa. 
“Devem ser feitos treinos leves 
e ir aumentando a intensidade à 
medida que for progredindo”. Ele 
diz para nunca começar com os 
exercícios pesados ou extrapolar a 
quantidade de aulas por semana, 
porque pode resultar em lesões e 
dores pelo corpo.

Para quem deseja se livrar 
dos quilinhos a mais de forma 
saudável, ele recomenda, além 
de se matricular em uma aca-
demia, buscar ajuda com um 
personal trainer. “Esse profissio-
nal já foi considerado de luxo, 
mas hoje em dia é essencial, 
ainda mais para quem não tem 
muita motivação. Os preços tam-
bém ficaram bem mais acessíveis 
e é possível encontrar aulas que 
variam entre R$ 30 e R$ 120 ou 
pacotes mensais”.

Os exercícios físicos são funda-
mentais, mas o personal trainer 
também orienta a consultar um 
nutricionista. “Ele será responsá-
vel por passar uma dieta de acor-
do com cada tipo físico. Aliar uma 
boa alimentação com a prática 
de atividades supervisionadas é 
a combinação perfeita para alcan-
çar ótimos resultados”.

Para a nutricionista Mariane 
Figueiredo, não existe dieta mi-
lagrosa. “Eu não gosto de usar 

o termo dieta, e sim reeducação 
alimentar. O que muitas pessoas 
fazem de tomar remédios ou ficar 
sem comer apenas contribui para 
o aparecimento de problemas fu-
turos no corpo. Elas podem perder 
peso, mas, para a maior parte, é 
uma questão de tempo para voltar 
a engordar. Também existem os 
efeitos colaterais do medicamen-
to, desmaios e desnutrição”.

Ela diz que realiza uma ava-
liação para verificar o peso e 
percentual de gordura e conversa 
sobre os hábitos da pessoa. “O 
importante é reduzir o sal e o 
açúcar e ingerir bastante água. 
Fazer várias refeições ao dia e em 
pequenas porções. Um bom plano 
alimentar deve conter todos os 
grupos de vitaminas, minerais e 
nutrientes. Nada de ser radical e 
cortar muita coisa”, conclui.

Quem decidiu emagrecer e 
ficar com o corpo esbelto é a 
vendedora Fernanda Silva. “Pas-
sei por uns sufocos no começo, 

porque decidi fazer tudo por 
conta própria e sem buscar ajuda 
de profissionais. Queria perder 
10 quilos e definir meu corpo. 
Procurei a academia mais barata 
e perto da minha casa. O instrutor 
me explicou o funcionamento 
dos aparelhos e me passou uma 
série de exercícios, mas não me 
acompanhava durante os treinos”.

Fernanda começou a sentir 
fortes dores na coluna. “Eu não 
estava nem conseguindo ficar 
em pé e doía até para respirar. 
O médico disse que era devido à 
postura incorreta. Precisei ficar 
um bom tempo sem fazer exer-
cícios”. Depois desse episódio, a 
vendedora optou por contratar 
um personal trainer. “Foi a me-
lhor coisa que eu podia fazer. 
Ele me dá atenção, monta meus 
treinos, malha junto comigo e me 
corrige, caso esteja com a postura 
errada. Isso sem falar na energia 
e motivação que o profissional 
me passa”, finaliza.

estilo fitness
Dados mais recentes da Associação Brasileira de Academias (Acad) 

apontam para 33.157 estabelecimentos do tipo em todo território 
nacional, com cerca de 8 milhões de alunos. O país ainda continua 
sendo o segundo maior mercado em número de academias no mundo, 
perdendo apenas para os Estados Unidos.

Atividade sem supervisão pode ocasionar lesões ou dores no corpo
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