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OutubrO rOsA

58 miL BrasiLeiras Com CÂnCer
Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), quase 58 mil mulheres serão vítimas do câncer de mama 

até o fim do ano. Já em Minas Gerais, a doença atinge 5.160 mulheres e na capital são 1.030. De acordo com 
a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, o ideal é fazer a mamografia, anualmente, a partir dos 
40 anos, pois uma vez diagnosticada no início, torna-se mais fácil o tratamento. Saúde & Vida – Página 7

em minas Gerais, a incidência é de 5.160 casos
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Uma média de 40% dos eleitores mineiros estão 
concentrados nas 10 maiores cidades do Estado, 
mas, entre os prefeitos existe uma divisão de 
forças. Se o pleito fosse hoje, o governador 

Fernando Pimentel (PT) teria apoio de duas zonas eleitorais: 
Belo Horizonte e Betim. Já em Juiz de Fora, Ipatinga e 
Uberaba, os chefes de executivo ainda avaliam qual o 
melhor caminho. Na região metropolitana, o prefeito de 
Contagem, Alex de Freitas (PSDB), é uma liderança que 
permanece neutra. POlíticA – PáginA 3

estado tem a melhor 
dupla de peteca do país

A prática do jogo de peteca foi iniciada em 
Belo Horizonte nos anos 70 como uma brincadeira 
esportiva. Atualmente, a modalidade conta com 
40 mil praticantes no Estado e a dupla campeã 
nacional  é mineira: Cidinha Andrade e Adriana 
Elizete. esPOrte – PáginA 12

Alunos participam do 
3º Monumento Cultural

Alunos das escolas de Matozinhos, na região 
metropolitana de Belo Horizonte, foram destaque 
durante a realização do 3º Monumento Cultural, 
evento promovido pela Fundação Pedro Leopoldo. 
cidAdes – PáginA 11

Com o clima tropical e 
muito calor, os brasileiros 
estão sempre dispostos 
a  c o n s u m i r  s o r v e t e  e 
picolé para refrescar. E 
quem gosta disso são os 
empresários, afinal mais 
de 1 bilhão de litros foram 
vendidos no ano passado. 
ecOnOmiA – PáginA 4

Expansão da internet, popularização dos 
celulares e o crescimento no número de 
videogames nas residências: esses são os itens 
apontados por Miguel Genovese, gerente da PwC 
Brasil, para explicar o aumento do faturamento 
no setor de games no país. ecOnOmiA – PáginA 5

São 7.603.290 inscritos para o Enem neste ano. As provas estão agendadas para 5 e 12 
de novembro. Ainda restam alguns dias. Será que dá tempo de se preparar para o exame?  
educAçãO – PáginA 8

AtençãO:
O enem está chegAndO!

alex de Freitas,
prefeito de Contagem
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m A t O z i n h O s

VAi uM sorVete Aí?

setor de games
prevê faturar mais de

us$ 220 mi
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dez municípios podem 
definir o pleito de 2018

estatuto do desarmamento 
está em xeque no Brasil
Recentemente, alguns movimentos nas redes sociais 

ganharam notoriedade ao pedir que o estatuto de de-
sarmamento, em vigor desde 2003, fosse revisto. Para 
Felippe Angeli, assessor para advocacy do Instituto Sou 
da Paz, esses grupos prestam um desserviço para a 
população. OPiniãO – PáginA 2
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mauro BomFim

Loraynne araujo

“senado Federal criou uma
nova fonte para os bandidos”

O Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003, 
ainda gera polêmica e opiniões controversas no Bra-
sil. Em recente movimento nas redes sociais, grupos 
pedem que essas leis sejam revistas e há pelo menos 

três projetos em tramitação na Câmara dos Deputados sobre 
o tema. Para falar mais sobre o assunto, o Edição do Brasil 
conversou com Felippe Angeli, assessor para advocacy do 
Instituto Sou da Paz.

Quem pode ter porte no Brasil? e 
como é o processo para que essa pes-
soa esteja apta a possuir uma arma?

Existem duas situações: o porte, no 
qual permite-se deslocar livremente com 
esse armamento, e o registro de arma co-
mum, para posse e manutenção em casa. 
O porte é autorizado a todos que passaram 
por avaliação criteriosa da Polícia Federal 
(PF), na qual se analisa a justificativa da 
pessoa. A compra tambem pode ser feita 
por qualquer pessoa, desde que se cumpra 
os requisitos da lei. 

Além disso, tem-se categorias especí-
ficas, como polícias, guardas municipais e 
agentes penitenciários, que não precisam 
passar por esse exame de necessidade da 
PF, pois possuem o porte concedido de 
forma mais automática. Recentemente, 
outros profissionais têm sido incluídos 
nesse rol: juízes e auditores da receita 
federal. Inclusive, um projeto que libera o 
porte para agentes de trânsito passou no 
Senado e segue para sanção presidencial. 

essa ampliação te preocupa? 

Sim. Na verdade, não estou dizendo 
que a polícia não pode portar arma de 
fogo - isso é um instrumento de trabalho 
e eles tem treinamento contínuo -. O que 
me preocupa é a questão da capacitação. 
Por exemplo, não há nenhuma justificativa 
de ordem funcional ou administrativa que 
possa explicar o porquê dos profissionais 
de trânsito precisarem de um armamento. 
Além disso, pesquisas mostram que a 
maior parte das armas utilizadas no crime 
são desviadas de instituições legais, como 
polícias ou seguranças privados. Essas 
companhias de engenharia de tráfego, no 
geral, são municipais e não tem a menor 
condição de cuidar dos arsenais. Estamos 
falando de mais armas que vão cair ne-
cessariamente nas mãos de criminosos. 
O Senado Federal criou uma nova fonte 
para os bandidos. Nem a própria polícia, 
que tem toda a orientação e profissionali-
zação quanto a isso, consegue garantir a 
segurança de suas armas. 

Podemos afirmar que a sociedade 
brasileira não está pronta para ter 
porte de arma?  

Não acho que é uma questão de estar 
pronto. Existe um consenso científico inter-
nacional de que o aumento de circulação de 
armas de fogo tem um impacto significativo 
na violência letal. Em qualquer país que tiver 
uma movimentação mais abundante, vai ter 
esse problema. Muito se fala dos EUA, onde 
as pessoas são superarmadas e alguns 
acreditam que lá não se tem o problema de 
segurança pública. De fato, isso é um pouco 
menor do que no Brasil, mas estamos falando 
do país mais rico do mundo, onde há cidades 
como Baltimore, Detroit e New Orleans que 
possuem índices de criminalidades maiores 
do que no Rio de Janeiro. E se comparar 
os EUA com outras nações desenvolvidas, 
como Inglaterra, Japão e Alemanha, o índice 
de violência lá é bem superior aos demais.  

Falando dos eua, lá é comum 
acontecer vários atentados como 
o que ocorreu em las vegas. se 
liberar o porte de armas no Brasil, 
isso também poderia acontecer 
aqui?   

Aumenta o risco. Nos EUA, a pessoa 
vai a uma loja e pode sair com um arma-
mento de guerra. Se tiver um acesso tão 
facilitado, a chance de que um lunático 
coloque as mãos em armas cresce. O 
Brasil já tem um problema muito grande de 
segurança pública e que deve ser tratado 
de acordo com a nossa realidade. 

O estatuto do desarmamento 
diminuiu o número de armas no 
país?

É difícil estabelecer isso, porque uma 
arma de fogo, tendo uma boa manuten-
ção, ela dura de 30 a 40 anos. O que teve, 
no princípio, foi um diminuição no comér-
cio, mas as vendas vem aumentando nos 
últimos anos. O fato mais importante que 
o estatuto trouxe foi a impossibilidade das 
pessoas andarem armada nas ruas e isso 
contribuiu com uma queda no aumento de 
homicídios: antes do estatuto, os assassi-
natos cresciam 8% ao ano e, hoje, essa 
média é de 1,2%.

Atualmente há uma pressão popu-
lar para que o estatuto seja revis-
to. Qual a sua opinião sobre isso? 

Na verdade, se pegar a pesquisa 
mais recente do DataFolha, a maior 
parte da população é contrária a possi-
bilidade do porte de arma. O fato é que 
há grupos barulhentos, principalmente 
nas redes sociais, que tentam apontar 
que existe um desejo social para que o 
estatuto seja revogado. Eles promovem 
uma grande desinformação para divulgar 
suas políticas.

rastro de destruição
 

O corte de árvores nas ruas de Belo Horizonte é de responsabili-
dade da prefeitura, da Cemig ou do Corpo de Bombeiros? Esta 
celeuma está inserida no contexto das conversações entabu-
ladas desde a semana passada, quando as primeiras chuvas 
trouxeram um rastro de destruição, com danos a veículos, 

imóveis e até a morte de um taxista, vitimado pela queda de uma árvore 
na Rua Timbiras, na região Centro-Sul da cidade.

A elucidação desse questionamento pode estar longe de ser levada a 
efeito, no entanto, as providências para minimizar os impactos continuam 
sendo discutidas apenas nos gabinetes, enquanto os danos materiais e 
físicos estão sendo registrados. É preciso cobrar uma solução das autori-
dades, inclusive com o intuito de evitar mais perda de vidas.  

Estamos no início do período chuvoso, porém, as tragédias já podem 
ser contabilizadas. Em breve, certamente, ocorrerão enchentes e inunda-
ções nas ruas, acarretando prejuízos a todos os belo-horizontinos, sobre-
tudo para quem transita em locais como a Avenida Vilarinho, em Venda 
Nova; na confluência das avenidas Bernardo Vasconcelos com Cristiano 
Machado, no União; Avenida Francisco Sá, Prado; Avenida Tereza Cristina, 
na região do Barreiro; nas avenidas alimentadoras do Ribeirão Arrudas; 
enfim, em todas as grandes vias da capital mineira.

As autoridades municipais, assim como os representantes do Corpo de 
Bombeiros sabem dessa realidade há décadas. Entretanto, são induzidos, 
não se sabe o porquê, a utilizar medidas paliativas diante de resultados 
catastróficos ano após ano, como deslizamento de terra, acidentes de 
trânsito, destruição por todos os lados e, infelizmente, mortes.

Vale ressaltar que a queda de árvores, que mata pessoas, expôs a 
nossa fragilidade quando o assunto são problemas relacionados aos arrou-
bos na natureza. Segundo o serviço meteorológico, os ventos registrados, 
que não passaram de 80 quilômetros por hora, foram o suficiente para 
deixar grande parte da cidade sem energia elétrica. Por certo, a nossa 
infraestrutura é delicada. Quem duvida disso, basta fazer uma comparação 
entre as rajadas registradas aqui em relação aos assombrosos desastres 
ocorridos nos Estados Unidos e no Caribe.  

Embora o tema bordado pareça banal, deveria ser motivo de planeja-
mento mais vigoroso por parte das autoridades. Deixar repostas e atitudes 
apenas para a época chuvosa é o mesmo que dizer à população: sabemos 
da gravidade, porém não temos como eliminar as causas desse enigma. 
E isso é apostar na sorte. O fato é que Belo Horizonte foi construída em 
um o terreno localizado na base uma montanha, com muitos córregos, 
riachos e nascentes. Quem já administrou nossa cidade sempre soube 
dessa realidade e suas consequências. Então, por tudo isso, é chegada a 
hora de uma tomada de decisão para minimizar essa série de calamidade 
que acontece todos os anos.

Felippe angeli, assessor para
advocacy do instituto sou da Paz
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Pesquisas mostram

que a maior parte

das armas utilizadas

no crime são desviadas

de instituições legais,

como polícias ou

seguranças privados

Deputados e senadores criaram uma 
forma engenhosa de fazer reforma política 
no país: usar sempre a eleição municipal 
como cobaia. Foi assim nas eleições 
municipais de 2016, quando vigorou a Lei 
n. 13.165, de 29 de setembro de 2015, 
sancionada e publicada 2 dias antes do 
prazo fatal do princípio da anualidade 
para vigorar nas eleições municipais de 
outubro de 2016.

Agora, também na undécima hora, há 
poucos dias de encerrar o prazo da anu-
alidade, o Congresso Nacional acaba de 
promulgada a Emenda Constitucional n.  
97, de 04 de outubro de 2017, e publicada 
no dia último dia 05, que altera o artigo 
17 da Lei Maior que trata diretamente da 
autonomia dos partidos políticos.

Em síntese, as mudanças diretamente 
no texto constitucional, que não dependem 
de sanção do presidente da República e 
sim da promulgação das Mesas Diretoras 
da Câmara e do Senado Federal são as 
seguintes:

1) Continuam valendo tanto as co-
missões provisórias quanto os diretórios 
municipais dos partidos políticos;

2) Permanece a coligação apenas 
para a eleição majoritária (presidente, 
governador, senador e prefeito);

3) Fica proibida a coligação nas elei-
ções proporcionais (deputado federal, 
deputado estadual e vereador);

4) Não há vinculação entre candidatu-
ras em âmbito nacional, estadual, distrital 
ou municipal, ou seja, escancarou-se a 
porta para a traição partidária, sem que haja 
perda do mandato do infiel ou traidor (uma 
sinalização para acabar talvez com a única 
forma sui generis de infidelidade partidária: 

o sujeito que muda de partido. Se ele per-
manece na legenda, não é infiel, ainda que 
continue a ser filiado vai dormir em várias 
camas partidárias, de dia e de noite;

5) Impõe cláusula de barreira ou 
desempenho para acesso ao fundo 
partidário e ao rádio e televisão (única 
medida que seria alvissareira, não fosse 
a “criatividade” do legislador tupiniquim na 
ânsia incontida de manter sua cadeira no 
Parlamento a todo custo).

6) Essa cláusula de desempenho 
obriga o partido a ter 3% dos votos válidos 
para a Câmara dos Deputados, no míni-
mo, distribuídos em pelo menos um terço 
dos Estados, com um mínimo de 2% dos 
votos válidos em cada uma delas; ou que 
tenham elegido pelo menos 15 deputados 
federais distribuídos em pelo menos um 
terço dos Estados.

7) A validade plena e total da cláusula 
de barreira ocorrerá apenas em 2030, 
havendo regra de transição, com percen-
tuais mínimos obrigatórios apurados nas 
eleições legislativas de 2018, 2022 e 2026.

Esse fatiamento da espertalhona mo-
enda do Congresso, essa “criatividade” 
para legislador no Parlamento brasileiro 
faz Maquiavel parecer colegial. Tira-se 
com a mão do gato. Para as eleições 
proporcionais, tudo tem transição. Na 
municipal de 2020 já vale-tudo: nada de 
coligação para vereador. 

Sempre a eleição municipal serve de 
cobaia. Se na ótica nem sempre ética dos 
congressistas, a proibição da coligação 
melar na municipal, então mudamos de 
novo para 2022.

Isso também aconteceu na eleição 
municipal de 2016. Só que aquilo que 

funcionou bem como campanha barata, 
sem financiamento privado ou público, 
proibição de parafernália que encarece 
as campanhas, os deputados federais e 
senadores esfregaram as mãos. O tigre 
quando prova o gosto de sangue fica 
eufórico por uns suculentos filés.

Para municipal de 2020 proibimos 
coligações para vereador. E o que nós, 
deputados federais vamos ganhar de 
imediato para 2018? Aí mais uma vez fun-
cionou a “criatividade” do solerte legislador 
dessa Terra de Vera Cruz: vamos por logo 
a mão no fundão. O pomposo título Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha 
com uma bolada de R$ 1,7 bilhão, esse, 
ora esse, cara pálida, esse não pode ficar 
para 2020, tem que ser já para as eleições 
de 2018. Foi o que aconteceu. Só que não 
por meio de PEC, mas sim de alteração 
na lei ordinária, e por voto simbólico, não 
nominal, evitando que mostrassem suas 
caras na mídia nacional. E ainda fizeram 
uma “combinação” com o presidente da 
República: sancione o fundão partidário, 
mas apresente vetos a tudo o mais que 
tem a discordância do alto clero parla-
mentar.

Na fábula de La Fontaine, a raposa 
desdenhou das uvas maduras por não 
conseguir alcançá-la. No Congresso, 
deputados e senadores mal esperaram 
amadurecer as uvas nas coxilhas para 
saboreá-las, exibindo um ar de olímpico 
desprezo a toda uma nação ávida por uma 
reforma política pautada na ética e nas 
boas práticas republicanas. E que agora 
se vê mais frustrada do que a raposa de 
La Fontaine ao ver cair ao chão apenas a 
folha da parreira.

reforma Política: a cobaia municipal



P O L Í T I C A 3EDIÇÃO DO BRASIL
7 a 14 de outubro de 2017

V I G Í L I A S

Ecobrás - Corretora de Seguros Ltda.
Registro 10.006187-5-SUSEP
CNPJ 18.723.809/0001-07

VICENTE TARCISO GONZAGA AMORIM
Sócio - Gerente

Registro 10.0015288 SUSEP

Email: advicente.tarcisio@gmail.com Celular: +55 31 99983-1206

     Com 25 anos de experiência, Siqueira Vasconcelos Advogados Associados, 
atua em todas as áreas do direito, com eficiência e profissionalismo. 

     Sua equipe é formada pelos advogados:
Dr. Marco Túlio Moraes de Siqueira (OAB/MG 47.325)
Dr. Eduardo Fernandes dos Santos (OAB/MG 100.466) 

Dr. Astolpho de Araújo Santiago (OAB/MG 10.207)
João Luiz Moraes de Siqueira (OAB/MG 96.077)

Rua Sergipe, nº 625, Conjunto 312/313, Funcionários, Belo Horizonte - MG.
Fones(31) 3261-2920. Cep.: 30130-170. www.siqueiravasconcelos.com.br

svaasc@terra.com.br.

Cowan, lá e cá
Durante a realização da Copa do Mundo, o viaduto Batalha 

dos Guararapes, em Belo Horizonte, veio abaixo, deixando 
mortos e feridos. A obra era de responsabilidade da poderosa 
construtora Cowan. Agora, chega a informação de que a mes-
ma empresa está sendo cotada para construir pontes na região 
Centro-Oeste do Estado, mais precisamente nas interligações 
entre os municípios de Bambuí e Córrego Dantas. Pelo visto 
esses empresários não se emendam, gente!

Congresso comprometido 
Levantamento feito pelo jornalista da Globo News, Gerson 

Camarotti aponta: atualmente, existe 90 deputados e 30 se-
nadores respondendo a denúncias e/ou processos na justiça, 
tendo como origem os mais diversos tipos de crimes. Ou seja, 
o atual Congresso Nacional está, na avaliação do comunicador, 
literalmente comprometido.

viés ideológico 
Ao avaliar o cenário político nacional, o cientista político 

Rudá Ricci diz aos quatro ventos que, pelo andar da carru-
agem, o aumento do número de políticos ideologicamente 
ligados à direita é uma realidade no Brasil. 

beneficiando os empresários
“A nova lei trabalhista, que começa a vigorar em 40 dias, 

traz mudanças nos costumes e aplicações do atual regime da 
CLT. Além disso, ela veio para ficar, pois foi elaborada com a 
finalidade de atender aos interesses dos empresários”, sen-
tencia o professor e advogado trabalhista Thales Machado 
de Carvalho. Cruz credo, professor!

eleitor exigente
Em uma de suas poucas aparições públicas, o deputado 

estadual Roberto Andrade (PSB) opina que, a partir de agora, 
as exigências dos eleitores serão cada vez maiores. Para ele, 
até mesmo nas pequenas cidades acontecerá uma seleção 
natural entre políticos denunciados e aqueles que efetivamente 
nada devem à justiça. “Enfim, o eleitor poderá tomar as rédeas 
do poder”, avalia o parlamentar. 

Política em ipatinga
Nos corredores da Assembleia Legislativa, avalia-se como 

incerto o futuro político de Sebastião quintão (PMDB), no 
comando da Prefeitura de Ipatinga. 

Política em Brasília 
Jornalistas e comentaristas políticos de Brasília consideram 

haver uma enorme preocupação do presidente Michel Temer 
(PMDB) em relação ao que poderá acontecer com o futuro 
político de seu articulador no Senado, o senador Romero Jucá 
(PMDB). Essa preocupação passou a ser mais expressiva a 
partir de prisões e conduções coercitivas de familiares do polí-
tico para averiguar indícios de irregularidade, enriquecimentos 
ilícitos e outras bandalheiras. A cobra vai fumar!

Covardia tucana?
Com seu estilo direto, o deputado Rogério Correia (PT) 

disse, recentemente, que a luta para evitar a venda das quatro 
usinas da Cemig foi uma batalha perdida. Ele queixou-se da 
insensibilidade dos membros do governo federal, embora não 
tenha deixado de dar uma “beliscada” nos tucanos mineiros. 
“Afinal, durante as passeatas públicas, não registramos uma 
única presença de um parlamentar do PSDB”. Coisas da po-
lítica mineira, deputado.  

hospital com problemas
Semana passada, um leitor pediu para registrar a seguinte 

informação: “Meu parente estava internado no Hospital Madre 
Tereza, na zona Sul de Belo Horizonte, e os dois elevadores 
da entidade ficaram parados por um dia inteiro”. Segundo a 
fonte, o transtorno foi geral, pois muitos pacientes sequer 
tiveram condições de receber alta pela impossibilidade de 
descer inúmeros andares.

Política estadual
Fontes de Brasília sinalizam que o deputado Rodrigo Pa-

checo (PMDB), atual presidente da Comissão de Constituição 
Justiça (CCJ) da Câmara Federal, efetivamente, estaria com 
um pé fora do PMDB. Será?

A Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel) realizou nova reunião entre os 
prefeitos e representantes da Cemig. Na 
pauta do encontro, os funcionários da 
estatal tentavam sanar as dúvidas dos 
gestores sobre a transmissão dos ativos 
para a administração municipal. 

O presidente da associação e prefeito 
de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), destaca 
que, desde que assumiu o comando da en-
tidade, realiza esses momentos para ajudar 
os gestores na administração do município. 
“Essas reuniões são importantes, porque 
levamos os problemas que existem e ten-
tamos achar a melhor solução”. 

Desde a publicação da resolução 414 
da Aneel em 2010, que definiu que as dis-
tribuidoras de energia deveriam passar a 

administração e expansão da iluminação 
pública para as prefeituras, as cidades 
menores estão com dificuldades de manter 
esse serviço. “Os municípios maiores estão 
muito bem porque tem uma receita grande 
da taxa de iluminação pública. Já os meno-
res, como não tem um valor relevante, estão 
com dificuldade na contratação e gestão 
do processo”, relata o superintendente de 
coordenação e representação parlamentar 
da Cemig, Carlos de Almeida. 

Almeida destaca que a reunião tem 
como objetivo reforçar o encontro reali-
zado há um mês em São José da Lapa. 
“Na ocasião, fizemos um esclarecimento 
sobre os gargalos que percebemos nas 
prefeituras. Além disso, colocamos alguns 
pontos de atenção e o caminho a seguir. 
Vamos tentar sanar todas as dúvidas que 
restaram da reunião anterior. Ademais, 
a Cemig possui funcionários que estão 
à disposição da administração municipal 

e fazem visitas nas cidades sempre que 
demandados”.

Ele finaliza afirmando que a questão 
da iluminação pública vai além da estética 
da cidade. “Quando fala-se desse assunto, 
também sobressai os temas de segurança 
pública, educação e transporte”.

outro ponto de vista 
Na opinião de Penido, para o município 

seria mais vantajoso se esses serviços ainda 
estivesse sob a administração da Cemig. 
“São assuntos discutidos no Congresso sem 
a participação dos representantes municipais. 
No meu entendimento, tirando como base 
a minha experiência, eu via que era muito 
melhor a Cemig fazer essas atividades, até 
pela questão de custo, que ficava muito mais 
em conta para os munícipes do que terceirizar 
da forma como está sendo feito”.

apoio dos 10 maiores municípios
é essencial nas eleições de 2018

Faltando um ano para a eleição ao cargo 
de governador, os grupos antagônicos, 
Fernando Pimentel (PT) e Dinis Pinheiro 
(PP), irão polarizar os debates a partir de 

novembro, até porque não se sabe exatamente 
quais são os projetos do ex-prefeito de BH, Mar-
cio Lacerda (PSB) e do deputado federal Rodrigo 
Pacheco (PMDB). 

O essencial agora é compilar apoio dos pre-
feitos dos maiores colégios eleitorais, no qual se 
concentra algo em torno de 40% do eleitorado. 
Considerando apenas as 10 maiores cidades, o 
atual governador teria apoio do prefeito de BH, 
Alexandre Kalil, e do de Betim, Vittorio Medioli, 
ambos do PHS, além de Junynho Martins (PSC) 
de Ribeirão das Neves. 

Uberlândia, administrada por Odelmo Leão 
(PP), não tem afinidade com o Palácio da Liber-
dade, de acordo com informações de bastidores. A 
que tudo indica, o chefe do executivo do segundo 
colégio eleitoral do Estado está, neste momento, 
bem avaliado pela população.

Comandando o município configurado como 
a terceira força eleitoral está Alex de Freitas 
(PSDB), de Contagem. O tucano, aliás, tem sido, 
neste primeiro ano de governo, uma referência do 
partido para onde convergem as demandas, assim 
como a acomodação de muitos debates e busca 
de orientações da sigla estadual. Portanto, nesta 
fase, é imprevisível avaliar qual será o destino do 
prefeito em relação a 2018. Até pelas suas ligações 
com o mundo político mineiro e de Brasília, Alex 

tem se firmado como uma liderança expressiva 
na região metropolitana para desassossego de 
alguns vizinhos.

Outro peessedebista, o prefeito de Governador 
Valadares, André Merlo, pelo que se sabe, está 
distanciado do governo estadual, contudo sem 
rumo em relação ao pleito eleitoral do próximo ano. 

Pelos dados do Tribunal Regional Eleitoral, 
Juiz de Fora ocupa o 4º lugar em relação ao 
número de eleitores. Bruno Siqueira (PMDB) foi 
reeleito prefeito e com uma boa margem de votos 
no ano passado. Ele não tem, segundo as últimas 
pesquisas, desgastes em sua atual administração. 
Assim, o apoio de Bruno para 2018 tem ponderável 
relevância. É bom lembrar que o nome do prefeito 
faz parte, inclusive, da lista para disputar o governo 
estadual. 

A 6ª posição do ranking fica a cargo do prefeito 
de Montes Claros, Humberto Souto (PPS). Ele foi 
eleito pela sigla que, nacionalmente, tem tomado 
posição antagônicas em relação ao governo minei-
ro. Por enquanto, a posição política do prefeito da 
capital norte mineira é uma incógnita. 

Em Uberaba, o peemedebista Paulo Piau, 
também reeleito, ocupa a 8º colocação entre as 
10 maiores seções eleitorais de Minas. O prefeito 
ainda não teria uma definição com quem deve 
fechar apoio para o próximo ano.

Ipatinga figura em último lugar nessa lista do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Porém, a situ-
ação política do atual prefeito, Sebastião Quintão 
(PMDB) é de completa instabilidade, visto que ele 
responde processo no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), depois de ter sido cassado na segunda 
instância.

Bruno siqueira comanda um dos
maiores colégios eleitorais do estado

É bom lembrar que
o nome do prefeito
faz parte, inclusive,

da lista para disputar
o governo estadual

tércio Amaral

daniel Amaro
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oposição faz duras críticas ao 
governo em Coronel Fabriciano

O Partido dos Trabalhadores (PT) perdeu o comando de boa parte 
dos municípios brasileiros em 2016, passando de 638 para 256 
prefeituras. O resultado representa uma queda de 60% na com-
paração com 2012. E em Coronel Fabriciano, o cenário político 
não poderia ser diferente. Depois de 12 anos no poder, o PSDB 

é quem assumiu a administração do Executivo. No entanto, o atual governo 
tem desagradado a oposição. O vereador Marcos da Luz (PT), faz críticas 
aos primeiros meses de gestão.

12 anos no poder
O PT assumiu a cadeira do Executivo em janeiro de 2005 e governou 

até dezembro de 2016, quando perdeu espaço para o PSDB. Para Marcos, 
havia um desgaste natural acumulado e um desejo de mudança por meio 
da busca pelo novo. “Respeito à vontade das urnas, mas acredito que a 
onda anti-PT e a negação da política favoreceram a eleição de um ilustre 
desconhecido”. Ele relembra a destituição de Dilma Rousseff e diz que 
isso foi altamente maléfico, levando o Brasil a atravessar esta grave crise.

novo governo
Sobre os primeiros meses de governo do atual chefe do Executivo, 

Marcos Vinícius (PSDB), o petista diz: “Ele precisa parar de jogar a culpa 
nos governos anteriores e começar a governar a cidade, cumprindo com 
o que prometeu”.

Ele ressalta que a primeira ação do novo governo foi aumentar o salário 
do próprio prefeito, vice e secretários municipais, por meio da Lei da Reforma 
Administrativa. “Na área de educação, acabaram com a Escola de Tempo 
Integral, fecharam o Centro de Artes e Educação e também o Programa 
Qualificar, que ofertava cursos gratuitos e promovia inserção no mercado 
de trabalho. A APAE ficou 2 meses sem aula e o ‘kit escolar’ foi entregue 
3 meses após o início do ano letivo. Estão sucateando uma educação que 
foi reconhecida no Estado e no país”.

De acordo com Marcos, a situação da saúde piorou muito. “Faltam 
médicos e remédios nos postos. Não tem mais o programa ‘Remédio 
em Casa’ e a UPA, que era para ser inaugurada em 100 dias, ficou na 
promessa”. A limpeza urbana é mais um problema. Segundo o vereador, 
dezenas de moradores o procuram para reclamar da falta de capina e 
varrição nos bairros.

Ainda de acordo com ele, tem mais de 2 mil lâmpadas da iluminação 
pública queimadas, provocando sensação de insegurança e aumento da 
violência. Na área administrativa também existem diversos problemas, 
como a paralisação dos sistemas de informática. Os servidores também 
aguardam o desfecho da campanha salarial, sem ter havido ainda nenhuma 
negociação.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano se posicionou por meio de nota e 
informou que não houve aumento de salários do Executivo, nem de cargos 
de confiança. “A primeira medida do prefeito foi a reforma administrativa 
que extinguiu cinco secretarias e mais de 100 cargos comissionados, o que 
resultou numa economia de mais de R$ 1,2 milhão por ano”.

A nota reafirma o compromisso da nova gestão com a saúde que con-
tratou 54 médicos para as UBSs e a implantação do Corujão da Saúde. 
“Foram investidos mais de R$ 500 mil na compra de medicamentos, além 
da contratação de farmacêuticos para aviar as receitas com segurança e 
orientação, serviço que nunca foi oferecido na rede de saúde. A UPA, que 
foi devolvida em 2012, foi resgatada pela atual gestão e já teve a portaria 
assinada pelo ministro da Saúde”.

Na área de educação, a prefeitura diz que o Centro de Artes e Educação 
era um prédio, como inúmeros da gestão passada, alugado por um valor 
exorbitante, assim como o Programa Qualificar que atendia poucas crian-
ças. Ainda segundo a nota, a cidade está limpa, especialmente o Ribeirão 
Caladão que não passava por uma limpeza havia 12 anos. “A coleta do lixo 
está em dia e os entulhos foram retirados, mesmo a gestão passada tendo 
permitido a interdição do bota-fora por falta de licenciamento ambiental”.

De acordo com a prefeitura, a negociação salarial com os servidores 
ainda está em pauta com o sindicato da categoria e é mantida com o 
respeito e a seriedade que os servidores merecem. No que diz respeito à 
segurança, a nota diz que o vereador desrespeita o trabalho das polícias 
Militar e Civil, que lutam incansavelmente pela melhoria da segurança e 
já conseguiram reduzir drasticamente o número de homicídios e prisões 
por tráfico de drogas.marcos da luz (Pt) aponta os principais problemas do executivo
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da redação

Brasil indigno?
“No roteiro dos problemas atuais falta pouco para acabar 

de vez a dignidade no Brasil”, segundo avaliação da deputada 
federal do PCdoB, Jô Morais. Completando sua indignação, 
a parlamentar acrescentou: “O presidente da República não 
vem a Minas por medo de ser vaiado e também porque é um 
covarde. Ele virou as costas para aos mineiros”, dispara.

olavo no interior 
Depois que resolveu jogar pesado para tentar eleger seu 

sucessor, o presidente da Fiemg, Olavo Machado, tem aban-
donado sua agenda de compromissos internacionais para se 
embrenhar pelo interior mineiro, especialmente, mantendo 
contatos com empresários regionais, incluindo os dirigentes 
dos sindicatos de sua base eleitoral. “O jogo começou a ser 
jogado”, comenta um amigo do presidente.  

uber acima da lei? 
Com experiência de ex-ministro da Justiça, ex-secretário 

nacional dos Direitos Humanos, o jurista José Gregori lamenta 
que os donos do aplicativo Uber não almejam respeitar as leis. 
“Eles prestam um bom serviço, mas tem de nos respeitar. Eles 
não estão acima das nossas leis”, disse. 

aécio sem prestígio
Na avaliação dos representantes da crônica política de 

Brasília, o senador mineiro Aécio Neves (PSDB), ao transferir 
a presidência do PSDB para o senador Tarso Jereissati, há 
3 meses, ficou sem prestígio junto à bancada de deputados 
federais. Ele, até então, lograva reconhecido apoio. “Rei morto, 
rei posto”, já dizia o adágio popular. Coitado do Aecinho, gente!

Anastasia e dinis
Há 15 dias, o senador Antonio Anastasia (PSDB) foi son-

dado por um amigo de adolescência - que já esteve no governo, 
mas agora vive em Córrego Dantas, no Oeste mineiro -, em 
relação ao pleito de 2018. Anastasia, segundo esse interlo-
cutor, foi direto. “Não sou e não serei candidato ao governo de 
Minas”. Depois de muita insistência para saber como ficaria o 
futuro do grupo político, o tucano deixou transparecer, não se 
sabe por descuido ou de propósito, que Dinis Pinheiro (PP) 
é uma boa liderança.

Cena única – Apesar de meio enigmático, Anastasia 
expressou sua opinião pessoal.

Política em Lagoa santa
Muito possivelmente o prefeito de Lagoa Santa, Rogério 

Avelar (PPS) é o único da região a bater no peito e dizer que 
vai continuar em oposição ao Palácio da Liberdade. Corajoso 
político, não é mesmo gente?

Política em uberlândia
Embora nunca tenha perdido uma eleição, segundo pes-

soas próximas, o atual prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão 
(PP), não estaria disposto a deixar o cargo para se aventurar 
como candidato a governador, como chegou a ser mencionado 
pela imprensa da capital.

A insanável situação da Previdência social
A efetiva organização da Previdência 

Social no Brasil começou em 1923 (Lei Eloi 
Chaves), com a criação das Caixas de Apo-
sentadorias e Pensões (CAPS), sob regime 
de capitalização. Em 1930 o governo (Vargas) 
suspendeu as CAPS que foram substituídas 
por Institutos de Aposentadorias e Pensões 
(IAPS), autarquias nacionais, e assim a fi-
liação passou a ser por categoria, surgindo 
o IAPM (Marítimos), IAPB (Bancários), IAPI 
(Industriários), IAPC (Comerciários), e outros. 
Em 1964 o sistema foi reformulado com a fu-
são de todo os IAPS no Instituto Nacional de 
Previdência Social (INPS). Com seguidas re-
formulações chegou à estrutura que tem hoje.

Depois da unificação (em 1964), quando 
a Previdência voltou ao marco zero, começou 
de novo com lastro de recursos acima da 
despesa, porém os governos usaram mal as 
reservas, investindo em áreas diversas do âm-
bito previdenciário. Vale recordar que a ponte 
Rio-Niterói, obra monumental, importante e 
necessária recebeu financiamento com recur-
sos da Previdência, os quais jamais voltaram à 
origem. A imprevidência dos governos que se 
seguiram levou o sistema a crises constantes 
e déficits até hoje insanáveis.

O problema foi acrescido por gestões 
incompetentes em diversos órgãos nos 
Estados, corrupção e fraudes que ainda 
persistem. Além disso, houve equívocos de 
visão estratégica e nos cálculos atuariais. 
Governos populistas e demagogos incluíram 
na conta da Previdência benefícios que nada 

têm a ver com aposentadorias e pensões, 
como salário família, salário maternidade, etc. 
Pode-se afirmar que a Previdência Social vem 
sendo sistematicamente assaltada, saqueada, 
rapinada.

Seu déficit é hoje enorme, sabendo-se que 
a Previdência Social paga mais do que arreca-
da, pois sequer leva em conta a progressão da 
perspectiva da vida dos brasileiros, que de 60 
anos passou para 74,9 anos, de acordo com 
dados do IBGE. Esse nó górdio é responsá-
vel por boa parte do problema. Estados com 
sistemas próprios também estão na mesma 
situação. A Previdência Social exige ampla 
e corajosa reforma, tão ampla que nenhum 
governo quer realizá-la, exatamente por que 
carece de coragem e decisão política. Ao 
longo do tempo, em vez de reformas são 
feitos remendos pontuais, visando apenas 
combater o efeito.

Em abril de 2012 o governo deu um passo 
à frente para amenizar o seu próprio problema 

instituindo o regime de Previdência Comple-
mentar para os servidores públicos civis da 
União. Fixou limite máximo para as aposen-
tadorias e pensões a serem concedidas pela 
União de acordo com o teto estabelecido para 
os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, visando com isso evitar pagar apo-
sentadorias milionárias, embora tenham sido 
resguardados os direitos de quem já está 
aposentado. Os funcionários que queiram 
melhorar os valores de aposentadoria podem 
contribuir para as três Fundações de Previ-
dência Complementar (mais conhecidas como 
Fundos de Pensão), criadas pela mesma lei.

Falta agora atacar o sistema que envol-
ve trabalhadores da iniciativa privada, que 
é bastante complicado porque mexer com 
direitos e benefícios sociais é iniciativa im-
popular. Estimativas oficiais mostram que o 
déficit do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), deverá aumentar substancialmente 
nos próximos 45 anos, mesmo sem as alte-
rações no fator previdenciário, fórmula usada 
para conceder aposentadorias, discutidas 
no Congresso. Caso elas entrem em vigor, 
a trajetória do rombo da Previdência Social 
tende a ficar maior ainda, de acordo com 
especialistas. Dessa forma, não se vislum-
bra, a curto ou médio prazo, solução para a 
Previdência Social. De certeza, apenas que 
continuará com rombo crescente e enfren-
tando os mesmos predadores, ataques de 
fraudadores e funcionários muito chegados 
à corrupção.

setor de sorvetes 
avança em 2017

Com o clima tropical do nosso país, nada 
melhor do que um sorvete para aliviar o calor. 
Apesar do período de recessão econômica, 
esse mercado se manteve estável e, para este 
ano, prevê um leve crescimento. Em 2016, a 
produção alcançou a marca de 675 milhões de 
litros (mi/l), 195 mi/l de picolés e 133 mi/l de soft 
(sorvete de máquina). 

Mais de 1 bilhão de litros de sorvetes foram 
consumidos no Brasil, rendendo um faturamento 
de R$ 12 bilhões. Em média, cada brasileiro con-
sumiu 4,86 litros/ano. O presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes 
(ABIS), Eduardo Weisberg, aponta que o fatura-
mento do ano passado não foi o esperado. “Este 
ano as coisas estão melhores, o primeiro semes-
tre foi positivo e, agora, no segundo, observamos 
um crescimento proveniente da recuperação 
econômica das empresas e dos consumidores 
que começaram a gastar de novo”.

Weisberg diz que o mercado ainda é 
sazonal. “O clima, com temperaturas mais 
quentes, auxiliou nas vendas. Contudo, para 
tentar garantir que o segmento fique aquecido, 
nós buscamos trazer novidades nos sabores e 
produtos de um modo geral”. 

Ele acrescenta que o setor não contratou 
mão de obra em 2016, mas que, para este ano, 
a possibilidade é de novas contratações. “Ge-

ralmente, por causa da temporada primavera/
verão há um aumento de admissões. No ano 
passado isso não aconteceu, mas, até agora, 
tivemos um acréscimo de 5 a 6% nesse índice”.

em expansão
Na contramão da crise, a marca Chiquinho 

Sorvetes está em vasto crescimento. Em 2015, 
96 novas lojas iniciaram operação e no ano 
passado, a rede abriu 60 unidades. Para 2017, 
cerca de 500 unidades serão ativadas, com 
previsão de faturamento estimado em R$ 307 
milhões, um avanço de 20% em relação ao ano 
anterior. De todas as lojas da rede, 48 são em 
Minas Gerais.

O proprietário da empresa, Isaias Bernardes 
de Oliveira, explica que o crescimento gira em 
torno de 25% ao ano. “Temos um mix de pro-
dutos de R$ 3 a R$ 12, ambos com excelente 
qualidade, o que agrada a todas as classes e 
paladares. Possuímos mais de 3.500 funcio-
nários diretos em nossas lojas e só na nossa 
matriz temos 200”.

Ele diz ainda que a empresa se preocupa 
em inovar nos produtos para atrair clientes. 
“Como hoje nós somos uma rede nacional, 
o inverno acaba não atingindo o país todo. 
Mas, lançamos sempre novidades no frio, 
como chocolate quente e bolos de canecas 
para sustentarmos a venda em períodos de 
baixa”, conclui.

apesar de
sazonal,
segmento
busca
inovações
o ano todo

“o clima, com
temperaturas
mais quentes,
auxiliou
nas vendas”
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Loraynne araujo

mercado de games projeta 
crescimento de 17% ao ano

*Cotação do dólar no dia
31 de dezembro de 2016

O mercado de entretenimento 
está em plena expansão no país, 
principalmente o setor de jogos 
eletrônicos. Segundo dados da PwC 
Brasil, o faturamento em 2016 foi de 
US$ 220 milhões - ou seja, R$ 715 
milhões* - e possui previsão de cres-
cimento de aproximadamente 17% 
ao ano até 2021. 

Para o diretor da PwC Brasil, Mi-
guel Genovese, o mercado cresceu 
devido a três fatores: expansão da 
internet, popularização dos celulares 
e crescimento do número de consoles 
(videogame) dentro das residências. 
Genovese acredita que o aumento na 
quantidade de pessoas com acesso 
à internet se deve ao investimento 
que várias empresas de telecomu-
nicações fez no país. “A partir do 
momento em que o Brasil investe 
mais em banda larga, isso possibilita 
jogar online, o que proporciona um 
grande crescimento”. 

Além disso, a disseminação dos 
celulares no país fez com que os 
jogos para esse dispositivo também 
se popularizassem. Segundo dados 
do IBGE, o número de smartphones 
em uso chega a 198 milhões. “Usa-
mos o telefone para tudo, desde tirar 
uma foto até acessar notícias, redes 
sociais e jogar”. 

Genovese acrescenta que, de-
vido a mudança de hábito da popu-
lação que prefere ficar em casa, os 
videogames ganharam novamente 
destaque na rotina das famílias. “An-
tes, o adolescente ficava no quarto 
jogando. Hoje, o game foi para sala, 
lá tem um smart TV com consoles 
e vemos pais e filhos se entretendo 
juntos”. 

como se produz um game 
A produção de games também 

gera bastante movimentação de 
capital, afinal esse processo en-
volve profissionais de diferentes 
áreas. Tiago Zaidan, CEO da 
TDZ Games, conta que o número 
de pessoas que trabalham em 
um projeto depende do escopo 
do jogo. “Tem games que foram 
desenvolvidos apenas por uma 
por um profissional, como é o 
caso do Minecraft, e há aqueles 
que tiveram equipes gigantescas, 
por exemplo o GTA (Grand Theft 
Auto) com mais de 500 pessoas. 
No Brasil, como a maioria das 
empresas são independentes, 
costuma variar de uma a 15 
pessoas”.

pós-produção, corrige-se os bugs 
(falhas) e entra em contato com 
as lojas para saber como será a 
distribuição”.

O CEO afirma que o custo 
varia de acordo com cada game. 
“A produção do GTA gastou 
mais de US$ 265 milhões, mas 
há também jogos que gastaram 
US$ 10 mil”.  

Críticas
Para o presidente da Asso-

ciação Brasileira das Empresas 
Desenvolvedoras de Games (Abra-
games), Moacyr Alves, falta inves-
timento do governo para estimular 
o segmento. “No Brasil, temos 
ações pontuais, como a pesquisa 
do BNDES há 3 anos e o recente 
edital da Acine. Isso ajuda, mas 
não resolve o problema. É precisa 

dar mais espaço para as startups, 
o que hoje não acontece”. 

Além disso, ele destaca que há 
uma grande carga tributária nos jo-
gos vendidos no mercado. “72% do 
valor do game é de impostos. Essa 
é terceira maior alíquota no Brasil, 
perdendo apenas para cigarro e 
água de coco. E isso prejudica 
demais o comércio no país. Falta 
o governo entender que essa é 
uma área que dá emprego, gera 

renda e não precisa de muito para 
fazer isso acontecer. É necessário 
apenas uma pessoa, uma ideia e 
um computador. O governo tem 
preconceito, eles acham que é uma 
área infantilizada”, dispara.

Atualmente, diversas 
faculdades oferecem o curso 
de jogos digitais, com o in-
tuito de formar profissionais 
especializados em produzir 
games. Em Belo Horizonte, 
existem três locais: PUC, 
UniBH e Fumec.

Zaidan destaca como é pro-
cesso de desenvolvimento de uma 
game. “As etapas são parecidas 
com a de um software: pré-produ-
ção, produção e pós-produção. O 
primeiro momento é a parte das 
ideias, quando fazemos o design 
do jogo (mecânicas), definimos 
como que ele vai ser e os parâme-
tros de jogabilidade. Na produção 
é feita a arte e o programa e essa 
é a etapa que mais demora. Já na 

Segundo o site Fazendo 
Carreira, uma pessoa forma-
da em jogos digitais, no iní-
cio, ganha aproximadamente 
R$ 1.800; já os profissionais 
mais experientes, o salário 
pode chegar a R$ 4.000.

Perfil do jogador 
A pesquisa Game Brasil 2017 

- realizado pela Sioux, Blend e 
ESPM, nos dias 1 a 16 de feve-
reiro e que ouviu 2.947 brasileiros 
- constatou que a maioria dos ga-
mers tem de 25 a 34 anos (36,2%), 
seguido por 35 a 54 anos (31,4%), 
16 a 24 anos (28,4%), mais de 54 
anos (3,2%) e até 15 anos (0,8%). 
Ademais, as mulheres são maioria, 
53,6%. 

Os games de estratégia são os 
preferidos (50,9%), acompanhado 
por aventura (45%), ação (42,4%), 
corrida (38,9%) e cartas (35%). 

Sobre as plataformas mais 
usadas, mobile é a favorita por 
77,9% dos jogadores, computador 
por 66,4%, videogame para 49%, 
smart TV por 14,3% e portáteis 
para 13,8%.   

segmento faturou us$ 220 milhões em 2016
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seMinário nA FieMg debAte soCiedAde MAis justA

O 
11º Seminário Internacional de Sus-
tentabilidade promovido pelo Sistema 
FIEMG debateu, nos dias 28 e 29/09, 
em Belo Horizonte, a agenda 2030 
e as perspectivas para um mundo 
novo. “A Agenda 2030 busca, entre 
outros objetivos, a prosperidade 
humana, a redução da pobreza, a 

erradicação da fome, o combate às desigualdades e 
a proteção do planeta e das pessoas”, disse o secre-
tário nacional de articulação social da Secretaria de 
Governo da Presidência da República, Henrique Villa 
da Costa Ferreira.

Ele ressaltou que o alcance dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável não é tarefa apenas do 
governo e é uma oportunidade de fortalecimento de 
negócios. “Não cabe apenas aos governos o esforço de 
execução da agenda, mas ao conjunto da sociedade 
brasileira, sem exceção. A inserção internacional do 
produto brasileiro ficará difícil se não forem observados 
os princípios da Agenda 2030, especialmente o de 
sustentabilidade corporativa”. 

O vice-presidente da FIEMG, Aguinaldo Diniz Filho, 
salientou que a sustentabilidade passa por produzir 
com menos recursos naturais,  desperdício e resíduos. 
“Não temos dúvidas de que para termos uma indústria 

sustentável é preciso mais produtividade e competiti-
vidade. Em um mercado globalizado, essa será, cada 
vez mais, a única forma de fazer negócios e de gerar 
oportunidades em Minas Gerais e no Brasil”, diz. 

Ele apresentou o Programa Minas Sustentável, 
criado em 2011 pelo Sistema FIEMG, por meio do 
SESI-MG, que apoia, incentiva e orienta empresários 
mineiros a adotarem processos produtivos mais sus-
tentáveis e eficientes. De lá para cá, 8.223 empresas 
foram assessoradas em 383 municípios mineiros e 
3.330 trabalhadores e empresários capacitados. Foram 
concedidas 445 licenças ambientais e 1.663 empresas 
orientadas para a ecoeficiência.

O diretor do BRICLab, da 
Universidade Columbia de 
Nova Iorque, Marcos Prado 
Troyjo, enfatizou que toda ati-
vidade econômica gera algum 
tipo de impacto ambiental e o 
homem busca, hoje, a utiliza-
ção inteligente dos recursos 
naturais. “O conceito de sus-
tentabilidade se aproxima dos 
termos econômicos. Estamos 
vivendo uma metamorfose, 
saindo da manufatura para a 
nova era do talento, marcando 
a quarta revolução industrial, a 
indústria 4.0”, destacou. 

As cidades criativas, inteli-
gentes e sustentáveis também 
foram tema do encontro. Para 
a monja Coen Sensei, as cida-
des inteligentes surgirão quando 
começarmos a pensar coletiva-
mente. Para que isso aconteça, 
é necessário que cada um faça 
a sua parte. Ela também criticou 
o sistema educacional que, 
inspirado no modelo prussiano, 
prepararia as crianças para a 
vida militar, com um viés repres-
sor e autoritário. 

Coen citou uma filosofia 
educacional adotada na Itália, 
em que a criança é apenas 
ouvida até os seis anos para 
que se descubra qual o seu 
verdadeiro potencial. Oatu-
al modo de ensino promove 
a mesmice e, se queremos 
cidades verdadeiramente in-
teligentes e criativas, avalia 
a monja, temos que mudar o 
nosso modo de ser e de pensar. 
“Morei um tempo no Japão. Lá 
as crianças são responsáveis 
pela limpeza da escola. Em 
São Paulo, uma professora 
pediu que o aluno limpasse a 
parede que ele mesmo sujou e 
ela quase foi demitida. Nossa 
educação deve ser no sentido 
de incentivar a cooperação, a 
colaboração”. 

O painel de encerramento 
teve como palestrantes o pro-
fessor e difusor de conceitos 
ligados à inovação, Gil Giar-
delli, e o professor Zeca de 
Mello, que ficou famoso como 
Padre Zeca, mas que largou 
a batina há 10 anos. Giardelli 

sentenciou que o mundo atual 
pertence aos desobedientes 
que têm respeito à ética. E 
quem não estiver se preparan-
do para os novos tempos de 
inovação vai sofrer. “Antes, a 
inovação demorava 100 anos 
para se tornar um produto. 
Hoje, se você tiver uma ideia e 
não botá-la em prática em um 
ano, outro a colocará”.

Zeca de Mello começou 
sua participação com uma 
pergunta: o que é importante 
que dure quando tudo muda a 
uma velocidade assustadora? 
Ele alerta que o grande risco, 
caso esqueçamos que real-
mente importa, é o Alzheimer 
civilizatório, o risco de volta à 
barbárie. Mello acredita que em 
nossa sociedade sem mestres, 
as grandes professoras são as 
crises. “O perigo não são as 
crises, mas viver superficial-
mente. As crises nos deslocam 
para uma maior profundidade. A 
grande revolução é a revolução 
das relações humanas. É ouvir 
o outro”, finalizou.

“não cabe apenas aos
governos o esforço de

execução da agenda, mas
ao conjunto da sociedade

brasileira, sem exceção”

marcos Prado troyjo: “estamos vivendo uma metamorfose, saindo da manufatura para a nova era do talento”

Aguinaldo
diniz Filho:
“não temos
dúvidas de que
para termos
uma indústria
sustentável é
preciso mais
produtividade e
competitividade”
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AN I V ERSAR I ANT E SD A   C O C H E I R A

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o jornal edição do brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do estado.

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPAtingA
Restaurante e Pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro

Juiz de FOrA

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

mOntes clArOs

uberlândiA

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

OurO PretO

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Moraes, 158 - Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastrancas.com.br

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.com.br

Patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

Pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

Cantina do Lucas
Av. Augusto de Lima, 233 - Lj. 18
Edificio Maleta / Centro
Telefone (31) 3226-7153
contato@cantinadolucas.com.br

Restaurante Fogo de Chão
Rua Sergipe,1208 - Savassi
Telefone (31) 3227-2730
bh@fogodechao.com.br

belO hOrizOnte

bH Convention & Visitors bureau

turismo religioso cria
oportunidades de negócios

reeleitO nA FAemg
Foi eleita no dia 3 de outubro, para novo mandato de 3 anos, a 

diretoria-executiva da Faemg, liderada pelo presidente Roberto Simões. 
Com chapa única, a aprovação somou 99% dos 184 votos válidos. A posse 
está marcada para 28 de novembro.

rodrigo Alvim, roberto simões e breno mesquita
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O presidente da Fecomércio mg, lázaro luiz gonzaga, ricardo Faria, 
luciano Fagundes e gustavo henrique escobar guimarães durante o 
lançamento do livro “Fases e sentidos”, de autoria de ricardo Faria
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CONFRONTO CONSTiTuCiONAL - Desde o impedimento da presidente 
Dilma Rousseff (PT), o Supremo Tribunal Federal, antes comandado por 
Ricardo Lewandowski, vem agredindo a Constituição de 1988 ao invés de 
protegê-la. Naquela oportunidade, como presidente do STF e da Sessão do 
Senado, Lewandowski permitiu que, embora cassada, Dilma mantivesse seus 
direitos políticos. Agora, estamos vivendo mais um desrespeito à Constituição, 
promovida pelo próprio STF, ao suspender o mandato do senador Aécio Neves 
(PSDB). Na verdade, o papel do STF era processar, julgar e condenar. Quem 
cassa ou decreta a suspensão de mandato, neste caso, é o Senado. O que 
está acontecendo com o Brasil é muito comum em uma casa onde ninguém 
manda e todos dão palpite. É a famosa casa de Mãe Joana.

AiNDA FALANDO DE AÉCiO, é bom lembrar que ele foi um bom governa-
dor de Minas, muito bem avaliado pelo povo, mas tinha ojeriza em viajar pelo 
interior. Aécio (PSDB) preferia ir para o Rio de Janeiro, onde passava os fins 
de semana que começavam às quintas-feiras e terminavam às terças-feiras, 
quando passava a dar expediente no Palácio da Liberdade. Quantas vezes 
estive no interior onde a grande figura esperada era ele e sempre quem apa-
recia era, hoje, o senador Antonio Anastasia (PSDB). No momento que Aécio, 
já candidato a presidente precisou de 3 milhões de votos de Minas, não os 
teve. Era muito melhor que ele tivesse disputado um mandato eletivo lá no 
Estado Fluminense. Não precisaria sair de lá.

PENTE-FiNO - O presidente em exercício do PSDB, senador Tasso 
Jereissati, está mandando fazer uma auditoria nas contas do partido a nível 
nacional dos últimos anos. Nada mais é que auditar as contas de Aécio que, 
em 2013 virou, presidente nacional do partido.

O presidente Temer (PMDB) está dormindo muito mal. Ele tem recebido 
sinais de que a paciência de Geddel Vieira Lima e Eduardo Cunha está se es-
gotando e isso vai acabar em delação premiada. Aí vai ser um Deus nos acuda.

Enquanto isso, pelos lados do PT, a situação do ex-presidente Lula vai 
se complicar ainda mais com o que vai ser revelado pelo ex-ministro Antônio 
Palocci. Sua delação vem com elementos probatórios. Dizem que Palocci não 
falou nem 10% do que gostaria.

interessante, a economia melhora, o desemprego diminui, as compras 
iniciaram uma recuperação e as montadoras anunciam investimento de R$ 
4 bilhões, enquanto a pesquisa aponta Temer (PMDB) com apenas 5% de 
aprovação.

Assisti outro dia um documentário sobre JK. Nele eu vi a história da 
criação da Cemig, fonte do crescimento industrial do nosso Estado. É triste ver 
agora a perda de quatro usinas, fruto do esforço dos mineiros. “Fora Temer”.

BANCADA MiNEiRA - Estou sugerindo a bancada mineira na Câmara 
Federal que tome uma medida de impacto e se rebele contra o presidente 
Temer (PMDB), votando a favor da abertura de um processo contra ele no 
STF, como quer o Ministério Público. Depois do que ele vem fazendo com 
Minas desde a sua posse, quando não escolheu ninguém do nosso Estado 
para o seu ministério e não anunciou, até agora, nenhum recurso extra, está 
na hora do troco.

domingo, dia 08 de outubro

Radialista Dilson de Abreu
Jornalista Washington Melo
Ex-deputado José Arnaldo Canarinho
Jornalista Kid Moreira
Jornalista Eduardo Simbalista
Vereador Arnaldo de Oliveira – Contagem

segunda-feira, 09

Diógenes Fantini, ex-prefeito de Sabará
De Paula do Forró

terça-feira, 10

Marcos Magalhães Pinto
Sra. Vera Lizardo Dias - mulher de João Dias Rei da Feijoada
Izabela Carchese

Quarta-feira, dia 11

Empresário Marco Antônio Torres
Deputado Carlos Pimenta
Irina Carneiro Lima 

Quinta-feira, 12

Dia da Criança 
Dia de Nossa Senhora Aparecida
Eustáquio da Força Viva
Dr. Giovani Clark - Sabará

sexta-feira, 13

Engenheiro Márcio Pinto Manata
Luiz Carlos Friche
Deputado João Leite 

sábado, 14 

Radialista e jornalista José Lino de Souza Barros – Rádio Itatiaia 
Ex-deputado Luiz Otávio Motta Valadares - Ziza
Stefan Salej, ex-presidente da Fiemg

Momento histórico na Serra 
da Piedade, em Caeté, na região 
metropolitana de Belo Horizonte, 
celebrando os 250 anos de peregri-
nação à Ermida no topo do maciço 
com a imagem da padroeira de Minas 
Gerais, Nossa Senhora da Piedade, 
uma das mais belas obras de Alei-
jadinho. Conforme documentos da 
Arquidiocese de Mariana, foi em 30 
de setembro de 1767 que o ermitão 
português Antônio da Silva Bracarena 
recebeu autorização do bispado para 
erguer o templo, visitado anualmente 
por cerca de 500 mil peregrinos.

Houve entrega de Medalha Co-
memorativa, numa iniciativa da Ar-
quidiocese Metropolitana de Belo 
Horizonte e do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais, aos 
padres e reitores do santuário, pre-
feitos, secretários e jornalistas. Entre 
as novidades, está a futura circulação 
de uma locomotiva que levará os 
romeiros da Praça Antônio da Silva 
Bracarena, conhecida como Praça 
da Cavalhada, à Praça Dom Cabral, 
num total de 2,5 km, ainda em de-
zembro. Ela terá capacidade para 100 
passageiros.

Tombada pela cidade de Caeté, 
pelo Estado e pelo IPHAN, a Serra da 
Piedade é ponto de partida e chegada 
do Caminho Religioso da Estrada 
Real (CRER), que liga o Santuário da 
Padroeira de Minas ao Santuário de 
Aparecida (SP), onde está a imagem 
da Padroeira do Brasil, Nossa Senho-
ra da Conceição Aparecida. Durante o 
trajeto, muita religiosidade e belezas 
naturais e culturais mineiras. 

Bom destacar que estamos 
vivendo um Ano Mariano, que se 
iniciou em Portugal, em 13 de maio, 
nas comemorações dos 100 anos da 
aparição de Nossa Senhora de Fáti-
ma a três pastores, e termina agora 

com o Tricentenário do encontro, nas 
águas do Rio Paraíba do Sul, da ima-
gem de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida. Lá, no interior de São 
Paulo, o santuário recebe anualmente 
mais de 12 milhões de romeiros, que 
movimentam hotéis, pousadas, bares, 
restaurantes, transporte e comércio 
em geral. Impacta bilhões de reais 
na economia da região do Vale do 
Paraíba!

Mas não só pela peregrinação, 
que o Turismo Religioso acontece. 
Além das festas religiosas dos mais 
diversos santos católicos, são inúme-
ros eventos regionais, estaduais, na-
cionais e mundiais em torno do tema 
Religião, impactando toda a cadeia 
produtiva do turismo local e regional. 
Em BH encontramos a maior univer-
sidade católica do mundo, a PUC 
Minas, de onde saiu a sétima melhor 
escola empresarial do mundo, a Fun-
dação Dom Cabral. Ambas possuem 
um forte e consolidado calendário de 
eventos abordando diversos setores 
produtivos.

Na capital mineira, algumas fes-
tas religiosas são dignas de nota, pelo 
volume de romeiros que participam 
delas: a de São Judas Tadeu, agora 
no dia 28 de outubro, que envolve 
mais de 50 mil participantes; a do 
Beato Padre Eustáquio, no dia 30 de 
agosto, em torno do santuário que 
leva seu nome; a de Nossa Senhora 
Boa Viagem e de Nossa Senhora 
Conceição, de Nossa Senhora de Fá-
tima, de Lourdes e de Santa Efigênia, 
passando pelas igrejas de Santo An-
tônio, São Sebastião e muitas outras.

Também na capital mineira, 
temos templos de diversas religiões, 
e com destaque para o Templo de 
Salomão da Igreja Universal, em local 
estratégico, e do Templo gigantesco 
da Igreja Batista da Lagoinha. Uma 

quantidade imensa de eventos são 
feitos nesses locais!

Evidentemente, a cadeia produ-
tiva de eventos sociais passa pelos 
casamentos, e a Abrafesta estima 
que em média cerca de mil deles 
acontecem todo final de semana em 
BH. E com uma longa cadeia de forne-
cedores, que não envolvem somente 
a solenidade religiosa mas também 
as festas. São roupas, joias, buffets, 
transporte, espaços para eventos, 
aluguel de móveis e utensílios, hotéis, 
restaurantes, bares, músicos, etc. É 
um setor que envolve mais de R$ 25 
bilhões anualmente no país!

Mas há que se destacar o volun-
tariado religioso – seja ele, católico, 
evangélico ou espírita -, na organiza-
ção de eventos beneficentes em prol 
dos mais necessitados. São quer-
messes, são jantares, são eventos 
culturais e gastronômicos, alguns com 
mais de mil participantes, gerando 
uma boa contribuição para as ajudas 
humanitárias. Alguém pode falar: 
isso não é turismo. Alerto que hoje 
existem seres que viajam para fazer 
palestras, cursos, workshops durante 
estes eventos, e que impactam na 
economia do destino. E cada vez o 
voluntariado cresce como um estilo 
de vida compartilhado e colaborativo!

A capital possui muitos roteiros 
religiosos, que passam por templos 
de belas arquiteturas – existe pelo 
menos um de cada estilo arquitetôni-
co do século 20. E destacamos ainda 
a primeira igreja de Niemeyer – a de 
São Francisco, conhecida como Igre-
jinha da Pampulha, que revolucionou 
a arquitetura moderna brasileira – e 
a sua última igreja – a Catedral de 
Cristo Rei, em fase adiantada de 
construção.

Venha orar em BH, aos pés da 
Serra do Curral!
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Diante do es-
pelho: Inspe-

cione suas mamas 
com os braços abai-
xados ao longo do 
corpo.

2

PrOgrAmAçãO cinemArK
BH SHOPPiNG (05/10/2017 A 11/10/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 13:30 (sáb/dom)

1 iT A Coisa - 16 anos LEG 15:50 - 19:00 - 22:20 (todos os dias) 

2 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D XD DBOX 18:20 - 22:10 (todos os dias) 

2 Blade Runner 2049 - 14 anos DuB 3D XD DBOX 14:50 (todos os dias)

3 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D DBOX 15:30 - 18:40 - 22:00 (todos os dias) **12:20 (sáb/dom, hr extra)

4 Chocante - 12 anos ORi 14:30 - 16:50 - 19:30 - 21:50 (todos os dias) 

5 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 21:30 (todos os dias)

5 Pica-Pau - LiVRE DuB 15:00 - 17:10 - 19:20 (todos os dias)

6 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 14:10 - 16:40 - 19:10 (todos os dias) **11:40 (sáb/dom, hr extra) 

6 Mãe! - 16 anos LEG 21:40 (todos os dias)

7 Emoji, O Filme - LiVRE DuB 14:15 - 16:30 (todos os dias, exc ter) 14:15 (ter)

7 Chocante - 12 anos ORi 18:50 - 21:10 (todos os dias, exc ter) 16:30 - 18:50 (ter)

8 Pica-Pau - LiVRE DuB 14:00 - 16:20 - 18:30 - 20:40 (todos os dias) 

9 My Little Pony: O Filme - LiVRE DuB 15:10 - 18:00 (todos os dias, exc qua) 13:55 - 16:15 - 19:05 (qua)

9 Feito na América - 16 anos LEG 20:50 (todos os dias, exc qua) 

9 A Morte Te Dá Parabéns! - 12 anos LEG 21:45 (qua)

10 Divórcio - 12 anos ORi 14:10 (todos os dias)

10 Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORi 17:20 - 22:05 (todos os dias)

10 Duas de Mim - 12 anos ORi 19:50 (todos os dias)

PáTiO SAVASSi (05/10/2017 A 11/10/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 My Little Pony: O Filme - LiVRE DuB 14:20 - 16:45 - 19:10 (todos os dias) **11:50 (sáb/dom, hr extra)

1 Feito na América - 16 anos LEG 21:35 (todos os dias)

1 Your Name - LiVRE LEG 19:30 (qua)

2 Pica-Pau - LiVRE DuB 14:50 - 17:05 (todos os dias) 

2 Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORi 19:20 - 21:50 (todos os dias)

3 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 15:10 - 18:15 - 21:25 (todos os dias, exc sáb) 13:30 - 16:50 - 20:00 (sáb)

3 iT A Coisa - 16 anos LEG 23:05 (sáb)

4 Mãe! - 16 anos LEG 14:40 - 17:30 - 20:15 (todos os dias)

5 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 14:30 - 18:00 - 21:30 (todos os dias)

6 Pica-Pau - LiVRE DuB 14:00 - 16:05 - 18:20 - 20:30 (seg a sex) 
13:00 - 15:40 - 18:20 - 20:30 (sáb/dom)

7 Chocante - 12 anos ORi 15:00 - 17:20 - 19:40 - 22:00 (todos os dias)

8 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 14:05 - 16:50 (seg e sex) 14:05 (ter a qui) 13:20 - 15:50 (sáb/dom)

8 Divórcio - 12 anos ORi 17:15 (ter a qui)

8 iT A Coisa - 16 anos LEG 19:15 - 22:15 (seg e sex) 22:05 (ter a qui) 18:10 - 21:15 (sáb/dom)

8 Duas de Mim - 12 anos ORi 19:50 (ter a qui)

DiAMOND MALL (05/10/2017 A 11/10/2017)

SALA FiLME HORáRiOS

1 Lino - LiVRE ORi 3D 12:30 (sáb/dom)

1 Blade Runner 2049 - 14 anos LEG 3D 14:40 - 18:00 - 21:30 (todos os dias) 

2 Lego Ninjago O Filme - LiVRE DuB 3D 13:50 - 16:20 (todos os dias)

2 Kingsman: O Circulo Dourado - 16 anos LEG 3D 18:40 - 21:50 (todos os dias)

3 Chocante - 12 anos ORi 14:00 - 16:10 - 18:50 - 21:00 (todos os dias)

4 Divórcio - 12 anos ORi 16:40 (qui)

4 Mãe! - 16 anos LEG 19:00 (todos os dias)

4 Polícia Federal - A Lei é Para Todos - 12 anos ORi 16:40 - 22:00 (todos os dias)

4 Duas de Mim - 12 anos ORi 14:10 (todos os dias)

5 Pica-Pau - LiVRE DuB 14:30 - 16:30 - 18:30 - 20:30 (todos os dias)

6 My Little Pony: O Filme - LiVRE DuB 14:20 - 16:55 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, hr extra)

6 iT A Coisa - 16 anos LEG 19:20 - 22:10 (todos os dias)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< PROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Quase 58 mil brasileiras terão 
diagnóstico de câncer de mama

natália macedo

Outubro é o mês escolhido para 
conscientizar a população femi-
nina acerca do câncer de mama. 
A patologia é, atualmente, a que 

mais atinge as mulheres do Brasil. Dados 
do Inca apontam que, até o fim de 2017, 
aproximadamente 57.960 mulheres serão 
acometidas com a doença. Em Minas 
Gerais, o índice é de 5.160 casos, sendo 
1.030 em Belo Horizonte.

Caso o câncer de mama seja desco-
berto precocemente, a chance de cura é 
de 95%. “O ideal é que a mulher faça o 
rastreamento mamográfico uma vez por 
ano a partir dos 40”, aponta o presidente 
da Sociedade Brasileira de Mastologia – 
Regional Minas Gerais, Waldeir Almeida. 
Porém, de acordo com ele, no Brasil, uma 
pequena quantidade de mulheres têm 
acesso ao exame. “Isso faz com que a 
doença, às vezes, seja diagnosticada em 
um estágio mais avançado”.

Não é o que pensa o mastologista e 
diretor do Hospital do Câncer III/Inca, Mar-
celo Bello. “Há uma distribuição uniforme 
dos mamógrafos que estão dentro da faixa 
esperada. Hoje, o Ministério da Saúde 
garante que mais de 70% das mulheres, 
dentro do grupo autorizado a fazer o exa-
me, tenha acesso a ele”.

sinais
Causada pela multiplicação de células 

anormais da mama, que formam um tumor, 
esse câncer tem sintomas pontuais, como 
explica Almeida. “Ele apresenta nódulos na 
mama ou retração, pode surgir secreção ou 
ferida no mamilo, além disso, uma modifi-
cação da pele também pode ser observada 
em alguns casos”.

Ele acrescenta que a patologia não tem 
uma causa específica. “Ela tem fatores 
que são hormonais, comportamentais, ge-
néticos e ambientais. Isso é um problema 
porque, se não temos uma causa definida, 
não atuamos naquele ponto específico. 
No entanto, sabemos que mulheres com 
histórico familiar devem fazer os exames. 
A obesidade aumenta em três vezes o 
risco de ter a doença, assim como a falta 
de atividade física. O álcool e o cigarro em 
excesso também são fatores de riscos”.

Entretanto, Almeida é positivo. “A evolu-
ção dos tratamentos eleva a chance de cura. 
“Tratar o câncer não é mais algo agressivo. 
Antes era preciso retirar a mama toda, hoje, 
a pessoa tem um leque de opções de acordo 
com o estágio que se encontra”.

nem tudo está perdido
“Se eu pudesse deixar uma mensagem 

para quem está lutando contra o câncer 
seria: Não desista de você. Tenha fé”. Essa 
é a fala da agente de cobrança Thamara 
Pêgo que, no ano passado, foi diagnos-
ticada com a patologia. “Uma semana 
depois descobri que estava grávida. Fiz 
uma mastectomia radical na mama direita, 
quimioterapia e radioterapia”

Ela lembra que sentiu o caroço no au-
toexame. “Conheço meu corpo e sabia que 
aquilo não estava ali antes. Fui ao médico, 
fiz os exames e quando tive a confirmação 
meu mundo desabou. Estava com 28 anos 
e pensei: tenho a vida toda pela frente. 
Chorei muito, foram dias difíceis”.

Thamara conta ainda que não é fácil ter 
câncer. “Esteticamente é muito triste não 
ter um seio. Estou aguardando para poder 
fazer a cirurgia reconstrutora. Dei a volta por 
cima, terminei o tratamento e faço acompa-
nhamento no hospital da Baleia. Meu filho 
nasceu saudável, tive uma gravidez tranquila 
e o tratamento não afetou em nada”.

No chuveiro ou deitada: 
Coloque a mão direita 
atrás da cabeça. Deslize 

os dedos indicador, médio e anelar 
da mão esquerda suavemente em 
movimentos circulares por toda 
mama direita. Repita o movimento 
utilizando a mão direta para exa-
minar a mama esquerda.

Levante os bra-
ços, colocando 

as mãos na cabeça. 
Observe se ocorre 
alguma mudança no 
contorno das mamas 
ou no bico.

Repita a 
observa-

ção, colocando 
as mãos na cin-
tura e apertan-
do-a. Observe 
se há qualquer 
alteração.

Finalmente, esprema o 
mamilo delicadamente e 
observe se sai qualquer 

secreção. A observação de altera-
ções cutâneas ou no bico do seio, 
de nódulos ou espessamentos, 
e de secreções mamárias, não 
significa necessariamente a exis-
tência de câncer.

“obesidade aumenta
em três vezes o

risco de ter a doença”
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Fonte: Instituto Brasileiro de Controle do Câncer
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da redação

O mês das crianças é especial para o Serviço Voluntário de As-
sistência Social (Servas). A instituição vai fazer uma série de ações 
da Turma da Alegria, que incluem campanha de doação de brinquedos 
novos, visitas a crianças de abrigos institucionais e casas de apoio 
e uma grande festa para os pequenos que vivem nesses locais. O 
objetivo é estar sempre perto de quem mais precisa, proporcionando 
a essas crianças um dia de muita alegria e, sobretudo, afeto.

O Servas vai fazer 13 visitas durante o mês de outubro. Dez delas 
serão em abrigos institucionais onde vivem meninos e meninas sob 
medida protetiva determinada pela Vara da Infância e da Juventude. 
Outras três serão feitas em casas de apoio Casa de Acolhida Padre 
Eustáquio (CAPE), Fundação Sara e Casa Aura.

No dia 11, será realizada uma grande festa no Centro de Referência 
em Resíduos (CMRR), no bairro Esplanada, para as crianças das casas 
de apoio e creches da capital.  Em todas as ações, haverá contação 
de histórias, música, distribuição de brinquedos, um delicioso lanche, 
atividades lúdicas e outras atrações culturais.

“Nossas ações direcionadas a essas instituições são constantes, 
mas por se tratar de um mês especial, voltado para as crianças, prepa-
ramos tardes de muita alegria, carinho e solidariedade. Essas crianças 
precisam de muito afeto e tentamos fazer o possível para proporcionar 
isso a elas”, destacou a presidente do Servas, Carolina Pimentel.

O Servas também está recebendo doações de brinquedos novos 
que serão entregues às crianças nos dias de vistas às instituições. 
Quem quiser doar e também participar dessas ações de alguma forma 
como voluntário é só entrar em contato na sede da instituição. 

O Servas fica na Avenida Cristóvão Colombo, 683, Funcionários 
-MG. Telefone: 3349-2400.

ainda dá tempo de se
preparar para o enem?

� A homofobia no Brasil contemporâneo

� A questão indígena no Brasil

� Mobilidade urbana no Brasil

� Os jovens e os movimentos
sociais no Brasil

� Legalização da maconha

� Notícias falsas

� A depressão entre os jovens no Brasil

� Os desafios na obesidade no Brasil

� A Aids e outras doenças
sexualmente transmissíveis no Brasil

� Os limites entre o discurso de ódio e
a liberdade de expressão nas redes sociais

Com pouco menos de 1 mês para o 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), a tensão começa a fazer 
parte da rotina das pessoas que irão 

fazer a prova que, agora, será realizada 
em dois domingos: 5 e 12 de novembro. 
Segundo dados do Inep, 7.603.290 pessoas 
se inscreveram para o exame. A maioria dos 
inscritos confirmados para o Enem deste ano 
já concluiram o ensino médio. Esse grupo de 
participantes representa 59,3% do total. Os 
concluintes representam 31,9% dos inscritos 
e aqueles que vão concluir depois de 2017 
são apenas 7,8%. Só 0,9% não está cursando 
e não concluiu o ensino médio.

Para quem ainda não pegou firme nos 
estudos, o professor de português Marcelo 
Batista, da Qualoo Escola Criativa, explica que 
o aluno tem que ter em mente que o dia da 
prova está chegando e que, neste momento, 
é impossível fazer milagre. “O ideal é focar 
no estudo das matérias que mais caíram nos 
últimos anos, direcionado às questões que 
mais tem importância na prova e redação”.  

Já para quem já estudou o conteúdo 
necessário, o professor salienta que, agora, 
é o momento de acompanhar o restante das 
matérias e fazer uma revisão. “Os cursinhos 
e colégios já estão reduzindo o ritmo para que 
os alunos consigam conciliar as duas coisas”.

A redação é a vedete do exame, pois 
conhecer sobre diversos temas e organizar 
as ideias respeitando as regras é o principal 
desafio para ter um bom desempenho.  “A prá-
tica da escrita, leitura e conhecimentos gerais 
a respeito de qualquer tema é o segredo para 
aqueles alunos que se destacam no Enem. O 
domínio de diversas temáticas contribui para 
que os estudantes façam uma boa prova”.

Ele reforça que a prática é a melhor for-
ma de obter uma boa nota na redação. “O 
estudante precisa criar o hábito da leitura e 
escrita. O aconselhável é escrever pelo menos 
dois textos por semana e ter cuidado com a 

consistência dos argumentos e com a norma 
culta”, diz Batista.

na prática
O estudante Estevão Fernandes almeja 

cursar medicina, um dos cursos mais concor-
ridos no Brasil. Ele diz que criou um hábito 
e plano de estudo para se preparar para a 
prova. Além da estudar no cursinho, ele conta 
que continua sua rotina com os livros após o 
término da aula. 

Para as matérias que tem mais dificuldade, 
Fernandes explica que gasta cerca de 2 horas, já 
as que tem mais facilidade usa 1 hora. “Matemá-
tica era mais complicado mas, hoje, percebo que 
evolui muito nas matérias voltadas para exatas”.

Em relação a redação, ele conta que, além 
de aproveitar o que é dado no cursinho, utiliza 
aplicativos. “Gosto de utilizá-los porque têm su-
gestões de temas e correção. Um bom exemplo 
é o aplicativo ‘Aprendi com o Papai’. Quero estar 
preparado”, conclui. 

cOnFirA Os 10 temAs mAis
PrOváveis dA redAçãO dO enem 2017

“É o momento de acompanhar o restante das matérias e fazer uma revisão”, diz o professor
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servas: turma da Alegria prepara
outubro especial para as crianças

servas vai fazer 13 visitas durante este mês
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O SENAR MINAS é a escola do 

campo que, além de ensinar,

transforma a vida de milhares de 

famílias que vivem no campo.

Para isso, oferece mais de 300 cursos,

que beneficiam cerca de 200 mil

pessoas por ano em todo o estado.

Para informações, procure o

sindicato rural ou o parceiro do

SENAR MINAS do seu município.

Acesse: sistemafaemg.org.br

Cursos que  ensinam  a  produzir  mais,
melhor e transformam vidas.

sistemafaemg.org.br

sistemafaemg.org.br

sistemafaemg.org.br

sistemafaemg.org.br
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natália macedo

Os clientes e amigos da Casa dos Contos têm 
mais um bom motivo para comparecer ao Restau-
rante. Além da tradicional e premiada gastronomia e 
dos pratos já consagrados pelo público, todos podem 
desfrutar também de uma verdadeira galeria de arte 
com programação regular. Sendo que na próxima, no 
mês em que a Casa dos Contos completa 42 anos, 
haverá como diferencial, uma degustação de cervejas 
artesanais da cervejaria Falke Bier.

Pioneira nesse tipo de exposição em Belo Ho-
rizonte, a Casa dos Contos junto com a curadora 
Fatima Mirandda, abre todo mês uma exposição de 
arte diferente com artistas variados.Os quadros ficam 
expostos durante todo o mês.

A próxima exposição será aberta dia 09, a partir das 
20h. A artista expositora será Karla Neves, natural de Belo 
Horizonte. Autodidata, iniciou suas atividades artísticas 
através do desenho e da pintura a óleo. Atualmente 
dedica-se ao acrílico sobre tela. Com uma linguagem 
própria e peculiar, visivelmente característica em sua 
obra, as suas formas e cores manifestam uma sensibili-
dade intensa que se expressa na sua criatividade – uma 
linguagem lúdica e intrigante acerca do universo feminino 
e das formas abstratas. As faces, as linhas e as cores 
exigem um tempo de observação e contemplação, com 
uma subjetividade que se complementa no olhar.

Na ocasião dessa exposição, em específico, ha-
verá também uma novidade que foi preparada para os 
clientes e amigos da Casa: a degustação de cervejas 
artesanais da cervejaria Falke Bier.

Fundada em 2004, a Falke Bier é uma cervejaria 
familiar que nasceu da iniciativa dos irmãos Marco 
Antonio, Juliana e Ronaldo Falcone de abandonar suas 
atividades e investir em um projeto de qualidade de 
vida.O objetivo era produzir cerveja de maneira que 
ela se tornasse uma paixão, não somente um produto. 
Uma bebida com qualidade, com história, com per-
sonalidade é apenas consequência do envolvimento 
diário das pessoas que formam a Cervejaria Falke com 
o seu objeto de desejo.

De acordo com Marco Falcone, um dos pioneiros 
da cerveja artesanal, “o sommelier de cerveja precisa 
ser, antes de tudo, um contador de história. É assim 
que se atrai as pessoas e que elas vão confiar no que 
você faz. Não estou aqui só para vender cerveja, mas 
para difundir cultura e fazer apologia do ideal ‘beba 
menos, beba melhor”.

De acordo com Maria Leonor Xavier, atual pro-
prietária da Casa dos Contos, “o restaurante quer, 
com essa iniciativa, acompanhar a tendência e a 
mudança de hábito de seus clientes, mas sem perder 
a tradição, é claro”.

novidade na próxima exposição
do restaurante Casa dos Contos

haverá a degustação de cervejas artesanais

o restaurante
quer, com

essa iniciativa,
acompanhar a
tendência e a
mudança de
hábitos de

seus clientes
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‘300 AnOs de bênçãOs’ dA PAdrOeirA dO brAsil

Há cerca de 10 anos, quan-
do a equipe do Edição do 
Brasil se mudou para a 
atual sede, no Prado, os 
responsáveis pela empresa 

encontraram a casa vazia. Não tinha 
nada além das paredes, piso, portas e 
janelas. Mas, em uma das salas, no fun-
do do local, havia uma imagem: Nossa 
Senhora Aparecida. “Ela estava espe-
rando por nós”, pensou o editor-chefe, 
Eujacio Antônio Silva. 

Histórias como essa estão es-
palhadas por todo os cantos, já que 
uma legião de católicos são devotos 
da santa,  padroeira do Brasil. Prova 
disso é que o Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, em São 
Paulo, recebe mais de 12 milhões de 
fiéis por ano. Estima-se que 12.200 
pessoas visitem o local diariamente. E 
que só em outubro, mês no qual se co-
memora o encontro da santa, 1 milhão 
de peregrinos viajem até o santuário.

O reitor do Santuário Nacional, Pe. 
João Batista, explica que Nossa Senhora 
Aparecida é a cara do Brasil. “Ela tem 
nosso rosto, tamanho, jeito, cor e singe-
leza. Além disso, ela nos escolheu para 
ser dela. É uma devoção tipicamente 
brasileira, nasceu, cresceu e existe 
aqui. No universo religioso, ela é uma 
grande referência no país”. 

300 anos de bênçãos
A imagem de Nossa Senhora 

Aparecida foi encontrada, no Rio 
Paraíba do Sul, em 1717. Sen-
do assim, este ano, completa-
-se 300 anos do seu encontro. 
As comemorações dos ‘300 
anos de bênçãos’ t iveram 
início no dia 12 de outubro de 
2016. “Estamos vivendo uma 
programação especial este 
mês. Um momento festivo e de 
grande alegria a todos os fiéis”, 
conta o reitor do santuário.

No ano passado foi concedido pelo 
Papa Francisco, a pedido da CNBB, o 
Ano Mariano que foi todo dedicado à 
devoção e comemorações em home-
nagem a Nossa Senhora. O Pe. João 

Batista acrescenta que o Ano Mariano 
foi uma injeção de ânimo dentro desse 
universo de desesperança que estamos 
vivendo. “O povo de fato olha para Nos-

sa Senhora como a mãe da consolação 
e da esperança”. 

Ele informa que é um momento 
de renovação do compromisso das 
pessoas como cristãos. “Temos que 
ser sal e luz no mundo. E nesse tempo 
turbulento no qual a sociedade vive, o 
cristão precisa manter-se esperanço-
so e confiante Naquele que, de fato, 
vela por nós. E Nossa Senhora é uma 
âncora, um porto seguro em meio às 
águas turvas”.

honra de ser mãe
A pedagoga Thamara Silva descreve 

sua história de amor e devoção à santa. 
“Descobrimos a infertilidade de meu 
marido e queríamos muito ter filhos, 
por isso começamos os tratamentos 
para realizar esse sonho. Foram muitas 
injeções e remédios envolvidos no pro-
cedimento. Após um tempo, ganhei um 
presente da minha mãe: um sapatinho 
de bebê, e juntas fomos a uma Igreja 
de Nossa Senhora Aparecida. Fizemos 
orações e minha mãe passou a mão em 
nossa protetora e colocou em minha 
barriga. Naquele momento eu senti que 
estava sendo agraciada e, em seguida, 
veio à confirmação: eu não teria apenas 
um bebê, mas dois”.

Thamara recorda que teve uma 
gestação tranquila, porém, um parto 
de risco. “Meu marido nem pode me 
acompanhar. Minha filha nasceu e 
chorou, mas meu filho não. Tinha 
muitas pessoas na sala, um vai 
e vem, entretanto, eu sentia 
uma paz enorme. Não sabia da 
gravidade da situação, contudo 
sentia que Nossa Senhora 
estava comigo. Meus filhos 
saíram em uma incubadora 
e lutaram para sobreviver. 
Eles ficaram 17 dias na UTI, 
João sangrava e Malu não 
respirava direito. Rezei muito 
pela melhora deles, ficava no 
hospital das 10h às 23h. Eu 

levei uma imagem de Nossa 
Senhora Aparecida e coloquei ao 

lado da incubadora e, milagrosamente, 
os dois melhoraram e receberam alta. 
Hoje, só me dão alegria. Sou muito 
grata a Ela por me honrar e me dar a 
graça de ser mãe”.

histórias com nossa senhora
Aparecida são inspiradoras

devoção por toda parte
Minha mãe fez tratamento para engravidar por 10 anos e de nada adiantou. de-
pois de um tempo foi a Aparecida do norte, carregou a santa até o altar, se consa-

grou e pediu a graça de ter um filho. Três meses depois, ela estava grávida”. Júlia Moura.

Meu tio estava na uti e relata que todo dia uma enfermeira negra rezava 
o terço com ele. Quando ele recebeu alta, perguntou sobre ela e todos do 

hospital falaram que não tinha nenhuma enfermeira negra por lá”. isabella Félix.

eu vim ao mundo com rejeição no quadril e com a clavícula quebrada. os médicos 
diziam para a minha mãe que eu não andaria. ela pediu a intercessão de nossa sen-

hora Aparecida e eu melhorei sem sequela nenhuma. Após isso, ela me levou ao santuário 
com um vestido branco e uma vela do meu tamanho para agradecer”. Kleizianne souza.

Minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2013. A doença a deixou muito 
debilitada fisicamente. Fomos na festa de Nossa Senhora Aparecida e, mesmo 

com dores, ela acompanhou a procissão e ajudou a carregar o andor. somente uma 
fé inabalável e um amor puro para dar forças a uma pessoa assim”. nayane Ferreira.

Meu pai estava no Cti e, em casa, eu e minha mãe começamos a rezar para 
que nossa senhora intercedesse. A tV do quarto estava ligada na globo e 

quando terminamos a reza estava na tV Aparecida, mas ninguém havia mexido no 
controle. Meu pai saiu do Cti, foi para o quarto e melhora a cada dia”. Maiara Costa.

thamara: “ela me honrou e me deu o dom de ser mãe”

Divulgação/internet
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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

A Prefeitura de Contagem, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Seplan), apresentou no 
dia 4, para os servidores públicos 
municipais o plano estratégico 
“Contagem com cara nova”, que 
tem como objetivo desenvolver 
políticas públicas, programas e 
projetos para o futuro da cidade. 

“A intenção é criar metas 
para 2030 e ser referência para 
as próximas administrações”, 
afirma a secretária de Planeja-
mento, Marilena Chaves, que 
explicou também que este não 
é um plano de governo, é um 
plano da cidade embasado por 
indicadores. “Temos que pensar 
no que podemos fazer hoje para 
melhorar o amanhã e podermos 
viver em uma cidade sustentável, 
inclusiva, moderna, inteligente e 
transparente”, destaca.

A novidade é que o governo 
vai contar com a participação 
popular, cada cidadão vai poder 
escolher as ações que julgam 
mais importantes por meio de 
uma votação no aplicativo Co-
lab, uma rede social voltada 
para cidadania, que pode ser 
baixado pelo sistema Android 
ou pelo IOS. A enquete estará 
disponível entre os dias 1º e 30 
de novembro.

A coordenadora de proje-
tos do Colab, Dalila Ramalho, 
lembra que é importante fazer 
o cadastro para que o cidadão 
receba o resultado da pesquisa. 
“Enviaremos notificações para os 
usuários no aplicativo e também 
por e-mail, por isso o cadastro 
deve preenchido completamen-
te. Vale lembrar que os dados 
não são comerciais e que nem a 
prefeitura terá acesso”.

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) dará continui-
dade a partir do dia 04 de outubro 
à campanha “O Livro Acolhe, Abriga 
e Ensina”, iniciada em dezembro 
de 2016. A campanha será reto-
mada com o apoio da Associação 
Brasileira dos Criadores do Cavalo 
Campolina (ABCCCampolina) e se 
prolongará até março do próximo 
ano. Neste período também serão 
cadastradas entidades e institui-
ções interessadas no recebimento 
das obras arrecadadas.

Para o presidente do SetraBH, 
Joel Jorge Paschoalin, a partici-
pação da entidade e de criadores 
de todo o território brasileiro, dará 
“imensa visibilidade à campanha e 
contribuirá para que ela venha a se 
tornar uma campanha permanente 
de Belo Horizonte e de Minas 
Gerais”. Joel Paschoalin destacou 
que, na continuidade, a campanha 
de doação de livros atenderá tam-
bém às bibliotecas e escolas rurais.

A partir de 09 de outubro, 
os livros poderão ser doados no 
Parque da Gameleira, em Belo 
Horizonte (MG), durante a 37ª 
Semana Nacional do Cavalo Cam-
polina, que se estenderá até o dia 
14. No dia seguinte (15), terá início 
a coleta de livros nas bilheterias 
das Estações do BHBus e do BRT 
Move e na sede do SetraBH, à rua 
Aquiles Lobo, 504, e, a partir do 
dia 29, as obras passarão a ser 
recebidas também nos 3mil ônibus 
do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Belo Horizonte e nas 

garagens das empresas associa-
das ao SetraBH. 

Na etapa inicial, a população 
de Belo Horizonte doou e o Setra-
BH entregou 81.427 livros a 249 
entidades e instituições, como cre-
ches, escolas, faculdades, casas de 
atenção à terceira idade, bibliotecas 
municipais e comunitárias e unidades 
de ressocialização. As doações das 
obras beneficiam 53.370 pessoas em 
Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, 
Paraopeba e São Joaquim de Bicas.

A campanha, que foi lançada em 
15 de dezembro de 2016, envolveu 
todos os 3 mil ônibus da capital minei-
ra na coleta das obras por 120 dias. 
Além da generosidade da população 
de Belo Horizonte, a campanha con-
tou com doações de autores, como 
Rogério Procácio da Silva e Sérgio 
Coelho de Medeiros, e de entidades 
e instituições, como a Fundação 
Itaú Social, da Faculdade de Letras 
da Universidade Federal de Minas 
Gerais, da Faculdade Pitágoras e do 
Centro Universitário Uninter.

 
Cronograma 

09/10 – Início da coleta de 
livros no Parque das Gameleiras 
durante a 37ª Semana Nacional do 
Cavalo Campolina

15/10 – Início da coleta de 
livros nas bilheterias das Estações 
do BHBus e do Move e na sede 
do SetraBH

29/10 – Início da coleta de 
livros pelos ônibus do transporte 
coletivo de Belo Horizonte e nas 
garagens das empresas.

Prefeito de Juiz de Fora inaugura
quadra poliesportiva em escola

Mais um benefício para a comunidade 
de Igrejinha, Zona Rural de Juiz de Fora, foi 
entregue pela prefeitura no dia 3. A quadra 
poliesportiva construída atrás da unidade de 
ensino de referência para o bairro e região, a 
Escola Municipal Padre Wilson.

O espaço, que será destinado às aulas de 
Educação Física, lazer e atividades diversas, 
teve um investimento total de R$ 576 mil, sendo 
parte proveniente de convênio com o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e parte dos cofres municipais. A quadra 
é coberta, possui arquibancada e dois vestiá-
rios, com quase mil metros de área construída.

O prefeito Bruno Siqueira (PMDB) apro-
veitou a celebração para assinar a ordem de 
serviço que garante o início das obras de revi-
talização da Unidade Básica de Saúde (UBS) 
de Igrejinha. Serão investimentos de mais de 
R$ 100 mil, que oferecerão conforto e qualidade 
no atendimento aos usuários.

Juntamente com as autoridades presentes, 
o prefeito descerrou a placa de inauguração da 
quadra e lembrou que o espaço é mais uma das 
obras feitas na localidade: “Uma nova creche está 
sendo erguida ao lado e queremos inaugurá-la 
ano que vem. Estamos fazendo um trabalho 
incansável para a população de Juiz de Fora. 
Agradecemos os profissionais e os servidores por 
mais esta parceria em prol de nosso município”.

A secretária de Educação, Denise Vieira 
Franco, ressaltou que a unidade que a prefeitura 
entrega em Igrejinha é uma forma de valorizar 
e preservar o grande bem imaterial da região.

A diretora da unidade de ensino, Marta 
Eloísa Procópio, agradeceu por vivenciar um 
momento em que um grande desejo se trans-
forma em realidade. “É importante destacar que 
temos o dever e a responsabilidade de cuidar 
deste bem que recebemos hoje”.

O líder comunitário da região, Luiz Cacho-
eira, agradeceu o empenho da prefeitura pelo 
grande volume de obras entregues na atual ad-
ministração municipal, destacando o início das 
obras a serem realizadas na unidade de saúde.

Acompanhando atenta cada momento da 
inauguração, a professora Vera Lúcia Spartini 
disse estar encantada com a quadra: “O espaço 
ficou lindo. Vai ser bom demais para as crianças 
que precisam e merecem uma área como esta”.

Durante o evento, o prefeito fez uma ho-
menagem Hélio Lourenço da Silva, dando-lhe 
o título de “Servidor Bem Comum” pelo seu 
empenho e comprometimento em seu trabalho 
na Secretaria de Educação. Hélio atua há 34 
anos como encarregado de obras das escolas 
municipais. Aos 77 anos, desempenha impor-
tante trabalho de reestruturação dos espaços 
pertencentes às instituições de ensino de Juiz 
de Fora.

bruno siqueira: “estamos fazendo um trabalho incansável para a população”

Passeios por bH reservam boas
surpresas para moradores e visitantes

P restes a completar 120 
anos, Belo Horizonte é 
uma cidade que mescla 
modernidade e história 

por todos os cantos. Praças, par-
ques e museus dividem espaço 
com prédios de todos os tama-
nhos e estilos arquitetônicos. 
Em meio a toda essa mistura, 
fatos e curiosidades chamam a 
atenção e encantam moradores 
e visitantes. 

Valorizando essa riqueza 
de aspectos da capital mineira, 
o Sesc realiza passeios com 
roteiros que destacam a cultura, 
a natureza, a fé e a mineiridade. 
Durante um dia, os participantes 
conhecem mais sobre a história 
da cidade, seu processo de 
formação e situações curiosas 
sobre diversos locais.

Para a coordenadora de 
excursões do Sesc, Juliana 
Figueiredo, a realização dos 
passeios possibilita uma vi-
vência diferente no espaço já 
habitual. “Descobrir a história 
dos edifícios e atrativos estimula 
o sentimento de amor à cidade, 
permitindo entender a importân-
cia da conservação destes mo-
numentos e do desenvolvimento 
do turismo”, destaca. 

Atualmente, estão progra-
mados quatro passeios na ca-
pital até dezembro: 

. BH Verde – Museu de His-
tória Natural e Jardim Botânico 
da UFMG, que inclui visita ao 
famoso Presépio do Pipiripau; 

.Pampulha de Niemeyer e do 
Futebol, apresentando os prin-
cipais atrativos do Patrimônio 
Cultural da Humanidade; 

.Caminhando por BH – Natu-
reza Urbana, Cultura e Fé, com 
roteiro que passa por edifícios 
importantes na história e que 
hoje abrigam espaços culturais 
com programação intensa; 

.Caminhando por BH – Mi-
neiridade e Cultura, que tem 
como um dos pontos a passa-
gem pelo Museu da Moda, muito 
confundido com uma igreja por 
sua arquitetura manuelina.

A programação completa 
das atividades e os valores es-
tão disponíveis no site sescmg.
com.br. Comerciários e seus 
dependentes, com carteirinha do 
Sesc atualizada, têm o benefício 
de pagar menos, ou até mesmo 
de participar gratuitamente, de 
acordo com o passeio. Não ma-
triculados também podem fazer 
os passeios.
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Plano estratégico “Contagem 
com cara nova” é apresentado
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Futuro da cidade será discutido com participação popular

setra dá continuidade à campanha 
“o Livro acolhe, abriga e ensina”

https://maps.google.com/?q=rua+Aquiles+Lobo,+504,+e&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=rua+Aquiles+Lobo,+504,+e&entry=gmail&source=g
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Grávida de gêmeos. Mesmo grávida Ivete San-
galo encontra tempo para cuidar dos seus afetos. A 
baiana gravará em Salvador, o samba de 2018 da 
escola de Duque de Caxias (RJ), que homenageará 
Chacrinha.

Coletânea premiada. Chegará às livrarias fran-
cesas, a premiada coletânea “Todos os contos” de 
Clarice Lispector (1920-1977). As 85 narrativas 
curtas fizeram de Clarice uma das maiores escritoras 
do mundo. 

Sono ajuda o cérebro. Além de ser fundamental 
para manter o bem-estar do organismo e garantir o 
bom desempenho da função cardíaca, o sono ajuda 
o cérebro a se organizar e se adaptar às novas ex-
periências - o que pode ter impacto sobre a memória 
e aprendizagem. 

A casa do Neymar. O carrinho que leva os turistas 
para o safári do Hotel Portobello, no condomínio de 
mesmo nome, em Mangaratiba, passou a fazer um 
trajeto bem mais longo. É para que os hóspedes 
possam ver de perto a casa de Neymar que virou 
ponto turístico, principalmente, entre as crianças. 

Quer Vender? Abaixe o preço. Em momentos 
de crise todo o setor da economia, principalmente o 
varejo precisa reduzir o preço sem preocupar com 
a margem de lucro. O pequeno e médio comercian-
te é o que mais sente os efeitos da recessão. O 
setor de hotelaria e gastronomia vem dando a sua 
contribuição, sendo ainda o segmento que menos 
demitiu no Brasil. 

“Sem mais adeus”. Olivia e Francis Hime es-
tão felizes da vida com o disco “Sem mais adeus” 
(Biscoito Fino), lançado em março. A obra, uma 
homenagem a Vinicius de Moraes, está perto de 
bater os 100 mil streams (downloads ou execuções 
na internet). Tudo indica que o público do Poetinha 
está se renovando.

c A n A l   A b e r t O

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
PARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
PROPORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CAPACiTAÇÕES PRESENCiAiS, 
SEMi-PRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquiPAMENTOS DE iNFORMáTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS PEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

blAde runner  cAncelAdO

cláusulA de bArreirA

recusAndO cOntrAtOs

O evento que marcaria a estreia 
mundial de “Blade Runner 2049” foi 
cancelado depois do massacre em 
Las Vegas, que matou 59 pessoas 
e feriu mais de 500. O lançamento 
foi substituído por uma exposição 
apenas para elenco e equipe do 
filme. A decisão foi tomada algumas 
horas depois que a Open Road Film 
suspendeu, pela mesma razão, a 
premiére de Marshall, marcada no 
tradicional cinema TCL Chinese.

Em meia hora, o Plenário do 
Senado Federal aprovou, em dois 
turnos, o projeto de emenda consti-
tucional da reforma política, que cria 
a cláusula de barreira para partidos 
e acaba com as coligações propor-
cionais, a partir das eleições de 
2020. A PEC foi aprovada, a toque 
de caixa, por unanimidade.

O número de veículos roubados 
no Brasil é tão grande que está 
levando as seguradoras a recusar 
clientes ou aumentar o valor do 
contrato a ponto do proprietário 
do automóvel desistir de fechar 
negócio.

Projeto “minas de sonhos” trabalha 
diversidade cultural em matozinhos

O projeto “Minas de Sonhos” 
executado pela Fundação Pedro 
Leopoldo tem envolvido diariamen-
te os 120 alunos selecionados das 
escolas de Confins, Lagoa Santa, 
Matozinhos e Pedro Leopoldo, em 
atividades que instigam o aprendi-
zado, a superação e interação dos 
estudantes. 

No dia 28, eles participaram do 
3º Momento Cultural, que explora 
diversos assuntos relacionados à 
cultura e fatos da história de Minas 
Gerais e do Brasil. Neste especifi-
camente, Minas foi destaque pelo 
rico contexto de sua  história e 
cultura do seu povo.  

Uma tarde recheada por de-
clamações de poesias e canções 
da Música Popular Brasileira, 
apresentações de contextos eco-
nômicos e sociais do Estado, além 
de muita descontração entre os 
jovens. Uma miscelânea de olha-
res diferentes sobre Minas, como 
define a professora da Oficina do 
Conhecimento Jane Rosa, que 
representa Matozinhos:

 “Na minha disciplina busco 
trabalhar com eles a oralidade do 
nosso idioma e, exploro também, 
a literatura, gramática, interpre-
tações de textos e os gêneros 
textuais. Minha função aqui é en-
sinar, mas não sei se sou eu que 
aprendo a cada dia mais com eles; 
com essa diversidade de olhares”, 
pontuou.

Para o aluno da Escola Munici-
pal Jovina de Melo Veado, Jeffer-
son Victor da Silva, 16, o projeto 
trouxe uma oportunidade para a 
sua vida estudantil. “Aqui passei 

a ter interesse por uma profissão, 
a partir do conteúdo que aprendo 
e da arquitetura do local que me 
despertou o interesse de ser en-
genheiro civil”, contou o jovem que 
está maravilhado com o ambiente 
acadêmico.

Já a aluna do CAIC Isabela 
Rodrigues dos Santos, 15, as aulas 
do Minas de Sonhos a ajudou a 
diminuir a timidez e ter mais inte-
resse nos estudos. “Meu desem-
penho na escola melhorou muito 
principalmente em matemática, 
porque aqui aprendemos de uma 
forma diferente que acaba sendo 
um reforço”, declarou a estudante 
que destacou ainda, as aulas que 
ensinam a tocar instrumentos mu-
sicais como um diferencial.  

“Acompanhamos a transfor-
mação e o avanço desses alunos 
que aqui vencem suas carências; 
aprendem a olhar o mundo de outra 
forma e enxergar que são capazes 
de ir além do que imaginam”, ob-
servou a coordenadora do projeto 

Micheli Santos. A pedagoga do Mi-
nas de Sonhos, Maria de Lourdes 
ressalta também que muitas vezes, 
eles chegam sem saber identificar 
os próprios sonhos: “Buscamos 
trabalhar a ideia do que podem ser 
fora daqui e que há um mundo de 
oportunidades para eles desejarem 
na vida”, disse.

Esse é o terceiro ano que a 
Prefeitura de Matozinhos firma 
parceria com o Programa que foi 
idealizado pela BH Airport, em-
presa que administra o aeroporto 
de Confins, sendo executado pela 
Fundação Pedro Leopoldo. No 
dia 15 de dezembro acontece a 
formatura da turma de 2017. De 
Matozinhos participam do projeto, 
30 alunos das Escolas Municipais 
Jovina de Melo Veado, Ester 
Gomes, Eurico Viana e CAIC. O 
evento contou com a presença da 
secretária Municipal de Educação, 
Daniela Taveira e das subsecre-
tárias Claudinéia Rodrigues e 
Graziela Trindade.

alunos das escolas municipais participaram da iniciativa
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brumadinho busca parceria para
restauração da Matriz de Piedade

Representantes da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, do 
Conselho Municipal e Patrimônio 
Histórico, Natural e Paisagístico 
de Brumadinho, da Paróquia de 
Brumadinho e da Mitra Arquidio-
cesana estiveram no Memorial da 
Arquidiocese a fim de estabelecer 
parcerias para restauração da 
Matriz de Piedade do Paraopeba.

A Coordenadora do Memorial 
da Arquidiocese, Maria Goreth 
Fonseca, demonstrou amplo in-
teresse na restauração da Matriz 
e no trabalho que a Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, o 
Conselho Municipal e Patrimônio 
Histórico, Natural e Paisagístico 
de Brumadinho, e a paróquia de 
Nossa Senhora da Piedade Bru-

madinho tem realizado diante da 
restauração da Matriz. Na oportu-
nidade, foi mencionado que, por 
se tratar de um projeto de grande 
proporção, ele deve ser realizado 
em etapas. 

Os representantes da Secreta-
ria de Turismo e Cultura esclare-
ceram que o Conselho Municipal 
e Patrimônio Histórico, Natural e 
Paisagístico de Brumadinho, já 
havia deliberado um montante de 
R$ 300 mil para a execução da 
primeira etapa da restauração que 
visa recuperar os elementos estru-
turais da Matriz, como as estacas 
raízes, restauração do coro e etc. 

Maria Goreth ressaltou que o 
Memorial da Arquidiocese enviará 
um arquiteto para acompanhar a 
seleção das etapas e a execução 
do projeto. A restauração da Matriz 
de Nossa Senhora da Piedade 
visa recuperar um bem histórico 
de grande relevância municipal 
e o resgate da memória coletiva 
dos primeiros povoados de Bru-
madinho.

Paróquia de nossa 
senhora da Piedade

PM
B

dulce dellarett, gerente financeiro da AbAv-mg; rívia laura, 
da visa clerk; José mauricio, presidente da AbAv-mg; e Annie 
Bohlen do Consulado Geral dos estados unidos, rio de Janeiro

roberto gontijo e rosália dayrell,
grandes personalidades da capital mineira
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https://www.facebook.com/rosalia.dayrell?fref=mentions
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

daniel Amaro

o seu consórcio multibrasileiro

gilvan deixará cruzeiro como um 
dos presidentes mais vitoriosos

Com mandato perto do fim, Gilvan de Pinho Tavares deixará 
o Cruzeiro no final de dezembro, como um dos presidentes 
com maior número de conquistas de peso. Na administração do 
advogado, a Raposa venceu o Campeonato Brasileiro em duas 
ocasiões (2013 e 2014) e a Copa do Brasil (2017).

Gilvan, contudo, está distante de Zezé Perrella, maior pre-
sidente do Cruzeiro em número de títulos. Perrella foi o respon-
sável por engrandecer o clube celeste internacionalmente, com 
contribuição de César Masci. Com Perrella, a Raposa venceu 
uma Copa Libertadores (1997), uma Copa Ouro (1995), uma 
Copa Master da Supercopa (1995) e uma Recopa Sul-Americana 
(1998). Antes, Masci tinha ajudado o clube a conquistar duas 
Supercopas (1991 e 1992).

As competições da Conmebol, aliás, foram o ponto fraco de 
Gilvan. O clube teve campanhas modestas na Copa Libertadores 
e na Copa Sul-Americana. Chama atenção também a inoperân-
cia regional. Gilvan levantou apenas uma taça do Campeonato 
Mineiro (2014).

Apesar disso, ninguém ganhou tantos torneios nacionais de 
peso quanto Gilvan: dois Brasileiros (2013 e 2014) e a Copa do 
Brasil deste ano. Perrella venceu duas Copas do Brasil (1996 e 
2000), Alvimar de Oliveira Costa levantou um Brasileiro (2003) e 
uma Copa do Brasil (2003) e Felício Brandi ergueu o Brasileiro 
de 1966.

novo presidente

Wagner Antônio Pires de Sá será o presidente do Cruzeiro no 
triênio 2018/2019/2020. Apoiado pelo presidente, o economista 
e empresário do ramo de indústria química, superou o advogado 
Sérgio Santos Rodrigues por 235 votos a 200, em eleição rea-
lizada no último dia 2. Hermínio Lemos – atual superintendente 
administrativo de futebol de base – e Ronaldo Granata serão, 
respectivamente, 1º e 2º vice-presidentes. Eles tomarão posse 
em 31 de dezembro.

A participação do conselho deliberativo no pleito foi positiva. 
Dos 465 integrantes com direito a voto, 444 compareceram ao par-
que esportivo. No entanto, houve uma pequena divergência entre 
o número de votantes e a quantidade de cédulas depositadas nas 
urnas. Os responsáveis por conduzir a eleição consideraram 442 
votos válidos (95% do quadro de conselheiros).

derrota de Perrella
A eleição que definiu Wagner Pires de Sá, novo presidente do 

Cruzeiro, marcou a primeira derrota de Zezé Perrella na história 
política do clube. Ele chegou a se candidatar ao cargo máximo, 
mas desistiu e indicou o advogado Sérgio Santos Rodrigues. 

Desde que venceu a primeira eleição no Cruzeiro, em 1994, 
e assumiu o clube no ano seguinte, Perrella nunca havia perdido 
uma eleição, seja como candidato ou apoiador. Ele comandou 
o clube de forma ininterrupta até 2002, com três mandatos (um 
biênio e dois triênios). 

Fonte: Superesportes.

A temporada do futebol brasileiro 
entra na sua reta final. Daqui pra 
frente a guerra só vai esquentar. Será 
uma briga de foice no escuro. Alguns 
times lutando para conquistar o título 
ou arrumar uma vaga nas competi-
ções internacionais. Outros tentando 
escapar do terrível rebaixamento. 
Teoricamente o Corinthians, apesar 
de ter caído de produção, já está com 
uma mão na taça. Do outro lado, no 
fim da fila, o Atlético goianiense não 
deve escapar da degola. 

Na prática, com a bola rolando, 
tudo pode acontecer. Mesmo porque 
o nível está abaixo da qualidade 
desejável. É um perde e ganha es-
quisito. Até mando de campo deixou 
de ser fator decisivo. Nas outras 
séries a luta também não é diferente. 
Destaque para o Internacional, que 
depois de uma maré baixa, encorpou 
e lidera a Série B, com boa folga. 
Certamente vai subir. Os demais 
continuam enrolados, tirando o ABC 
do Rio Grande do Norte que está com 
a corda no pescoço. 

Dos times de Minas, quem faz 
boa figura é o Cruzeiro. Já somou 
40 pontos, ocupa uma posição con-
fortável e não será nenhuma surpresa 
se crescer ainda mais. Vem jogando 
bem e conta a seu favor com a tran-
quilidade de já estar classificado para 
a Copa Libertadores do ano que vem. 
E mais, está cheio de moral com a 
conquista da Copa do Brasil. 

No Atlético a situação não é 
das mais calmas. Começou o ano 
apostando em grandes conquistas, 
montou um elenco de jogadores 
notáveis, mas não deu certo. Experi-
mentou vários treinadores, formações 
e estratégias. Nada funcionou. A 
decepção com tantas eliminações 

e a campanha sofrível no Brasileiro 
levaram a torcida e os dirigentes a 
beira do desespero. 

Como saída de emergência, um 
treinador experiente foi contratado. 
Resta agora juntar os cacos e na 
base da boa vontade, da conversa 
no pé do ouvido e do esforço, afastar 
os fantasmas. Quem sabe os bons 
ventos voltem a soprar, trazendo uma 
colocação melhor, levando o time 
para as competições internacionais. 
Parece que o primeiro passo foi 
dado. A vitória contra o xará foi muito 
importante. Deu um alívio.  

Na Série B, o América dá um 
passo prá lá e outro prá cá. Está 
bem colocado. Faz uma campanha 
boa, apesar de tropeçar quando não 
pode. O título está ficando distante. 
Agora, o principal é juntar forças para 
ficar entre os quatro melhores e subir. 
O Coelho não pode nem piscar. Na 
sua cola tem um monte de times 
loucos para entrar na vaga. O time 
do América é bom. O treinador sabe 
das coisas. Só precisa mesmo é de 
ficar mais esperto. 

O Boa Esporte também está na 
briga, mesmo com campanha muito 
irregular. Pelo jeito não corre risco 
de cair, mas dificilmente vai subir.  
Na Série C Tupi e Tombense foram 
heróis.  Chegaram até as quartas de 
final. Não é fácil disputar esta série. 
As dificuldades são imensas. Falta 
tudo, inclusive dinheiro para bancar 
as despesas que são consideráveis 
para times do interior. 

Na Série D, outra pedreira, 
Caldense, URT e Villa Nova não 
conseguiram seguir em frente. Da 
mesma forma, a falta de recursos 
financeiros pesa muito. Sem cotas 
de TV e bons patrocinadores é qua-

se uma aventura participar. O que 
segura a onda é o bolso de alguns 
poucos abnegados. 

Em todas estas competições, 
quem vem brilhando mesmo é a nos-
sa imprensa esportiva. De maneira 
especial os companheiros do interior. 
Não é fácil cobrir as séries B.C.D.

É preciso muita coragem, amor 
e profissionalismo para encarar 
tantas viagens em rodovias perigo-
sas país afora, trabalhar em locais 
precários, às vezes nem conseguir 
transmitir com a qualidade neces-
sária, enfrentar calor, frio e chuva, 
pelejar para levantar patrocinadores 
e contar até com o desinteresse dos 
organizadores da competição. Tudo 
para bem informar o público.

Infelizmente os organizadores, 
que deveriam ter a obrigação de 
serem parceiros, colocam todas as 
dificuldades possíveis para atrapa-
lhar a imprensa esportiva. Inventam 
normas pouco inteligentes e tentam 
de todas as formas complicar o 
que deveria ser simples e fácil. 
Até parece que o objetivo maior é 
o de cercear o trabalho. Mesmo 
nos grandes centros, nos estádios 
majestosos que servem de palco 
para os jogos da série A e compe-
tições internacionais, a importante 
missão da imprensa esportiva é 
altamente prejudicada. Entrevistas 
são proibidas e locais de trabalho 
são cercados com grades. 

Mesmo assim, a turma não de-
siste, nem se acanha. Busca sempre 
um jeito de transmitir os eventos es-
portivos com alegria e imparcialidade 
para milhares de ouvintes, leitores e 
telespectadores. Mesmo porque sem 
o trabalho da imprensa esportiva, o 
nosso futebol não seria tão popular.

O futebol e a missão da imprensa esportiva

minas Gerais tem a melhor
dupla de peteca do Brasil

Você já ouviu falar ou conhece alguém que 
jogue peteca? Semelhante ao vôlei, a prática é 
disputada em uma quadra dividida por uma rede. 
Mas o que muitos não sabem é que Minas Gerais é 
referência nesse esporte. Foi aqui que as regras do 
jogo foram criadas na década de 1970, assim como 
a realização do primeiro Campeonato Brasileiro. 
De lá para cá, o que começou como brincadeira e 
uma forma de passatempo, rompeu as fronteiras 
e se tornou um esporte conhecido mundialmente.

Minas é o propulsor do crescimento da pe-
teca no Brasil e Belo Horizonte é a capital dessa 
modalidade, com diversos clubes e associações 
recreativas, com pelo menos uma quadra para 
a prática. Na Associação Oi Art, por exemplo, o 
diretor de esportes do clube, Sidnei Mendonça de 
Souza, explica que o lugar possui quatro quadras 
e em média 120 praticantes. “Em torno de 15 a 
20% são de alto rendimento, ou seja, disputam os 
campeonatos pelo Brasil. Cerca de 30% são de 
médio rendimento e participam de vez em quando 

de competições externas, mas sempre participam 
do interno. Os restantes são aqueles que gostam 
de praticar por lazer”.

O presidente da Confederação Brasileira de 
Peteca (CBP), Márcio Alves Pedrosa, estima que 
existem cerca de 40 mil petequeiros no Estado. 
“Atualmente temos oito federações espalhadas 
pelo Brasil e Minas tem o maior número de pra-
ticantes e também a maioria das equipes com o 
melhor desempenho. A peteca é um esporte que 
atende a todos os públicos e de todas as idades, 
além de ser uma atividade aeróbica e que ajuda 
a aliviar as tensões”.

Para Pedrosa, a peteca é um produto com fa-
bricação concentrada no Estado mineiro. “Temos 
duas grandes fábricas oficiais que atendem o Bra-
sil e até o exterior, que também produzem todos 
os produtos relacionados a esse esporte como 
suportes e redes”. Ele esclarece que durante todo 
o ano tem competições em diversas cidades e 
que os atletas têm que escolher de qual torneio 
participar tamanha a quantidade de eventos. 
“Uma das principais é o Campeonato Brasileiro 
de Peteca, onde apenas as seleções 
de cada Estado participam. Este 
ano, o evento será realizado em 
novembro”, finaliza.

Campeãs nacional
É de Minas Gerais a 

melhor dupla jogadora 
de peteca do Brasil. As 
atletas Cidinha Andra-
de, de Vespasiano, 
e Adriana Elizete, 
de Belo Horizonte, 
foram eleitas pelo 
segundo ano con-
secutivo, conforme 
o ranking do PEC 
World Tour. “Esse 
t í tu lo representa 
nossa dedicação e 
o fruto de 6 anos de 
treinamento. Reforça 
e faz aumentar a nossa 
vontade de treinar e conti-
nuar conquistando títulos”, diz 
Cidinha.

 Adriana comenta que é muito gra-
tificante, uma vez que as duas se dedicam bas-
tante. “Apesar da peteca não ser um esporte com 
muita representatividade no Brasil, nós abrimos 

mão de muita coisa para treinar. Então ser eleita 
a melhor dupla deixa a gente muita satisfeita de 
ver esse retorno”.

Cidinha conta como conheceu sua parceira. 
“Eu frequentava o Clube Oi Art e foi lá que co-
nheci a Adriana. Acabamos nos tornando amigas 
e sempre treinávamos e jogávamos juntas. Há 6 
anos eu fiz a proposta para formarmos uma dupla 
e competir. Juntas nós já conquistamos 7 títulos 
na Liga Brasileira de Peteca e 4 no Campeonato 
Brasileiro de Peteca. Além disso, existem outras 
competições nos últimos anos em que a gente 
ficou no pódio”.

Elas falam sobre o treinamento para os 
campeonatos. “Toda terça, quinta e sábado, a 
gente treina técnica e taticamente. Nas segundas, 
quartas e sextas, fazemos a parte física. Como os 
torneios vem crescendo e, para 2018, tem uma 
expectativa de 10 competições, temos que estar 
sempre preparadas”. 

Cidinha observa que, infelizmente, a peteca 
ainda não é um esporte olímpico. “Existe uma 
dificuldade maior para conseguir patrocinadores, 

além da falta de divulgação. A transmis-
são dos eventos é apenas pela 

internet e não passa em nenhum 
canal aberto”, finaliza.

Conheça as regras
O objetivo principal é 

marcar pontos e con-
siste em fazer com 

que a peteca caia no 
chão do campo ad-
versário. Os jogos 
podem ser de um 
jogador ou de du-
plas. Em geral, as 
partidas são dispu-
tadas em melhor de 
três, consagrando-
-se vencedor aque-

le que ganhar dois 
sets. Os dois primei-

ros se resolvem quando 
uma das equipes atingir 

a marca de 25 pontos, com 
uma diferença obrigatória de 

dois pontos. O terceiro set, quan-
do houver, se resolve quando uma das 

equipes atingir a marca de 15 pontos, sendo 
sempre necessários dois pontos de diferença 
para essa definição.

Mesmo antes da 
chegada dos portugueses 

ao Brasil, os nativos já jogavam 
peteca como forma de recreação. 

Esse formato com quatro penas brancas 
conectadas a um fundo de borracha surgiu 

em Minas Gerais, onde também o esporte 
ganhou sentido competitivo. Em 1973 foram 
criadas as primeiras regras e a Federação 
Mineira de Peteca (FEMPE). Finalmente, em 
1986, a Confederação Brasileira de Desportos 
Terrestres (CBDT) criou seu departamento 
de peteca, responsável pela codificação e 
oficialização das regras. Em 1987, acon-

teceu o primeiro Campeonato Brasi-
leiro de Peteca, fruto do esforço 

das federações regionais 
espalhadas pelo país.

cidinha Andrade e Adriana elizete já conquistaram 
juntas 11 títulos desde 2011
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