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Vem da Rússia, país que sedia a Copa do Mundo 
2018, um dos capítulos mais corruptos da história 
recente do esporte. O doping de atletas russos aco-

bertado por entidades poderosas e sem controle externo 

facilitou o esquema cinematográfico de fraude a exames 
antidoping no país e colocou em xeque umas das maiores 
potências esportivas mundiais. Para o correspondente 
internacional do jornal O Estado de São Paulo e autor do 

livro “Política, Propina e Futebol” Jamil Chade, este meio 
é, sobretudo, de clientelismo, no qual favores políticos são 
feitos e pagos em votações que deveriam ter como único 
argumento o esporte. esPOrte – PáginA 12

CARTÃO VERMELHO

JOgO suJO nO esPOrte

O presidente do PTB mineiro, Dilzon Melo 
(foto), comandou uma reunião de apoio à 
pré-candidatura de Antonio Anastasia (PSDB) 
ao governo de Minas, que conta com o atual 
deputado Marco Montes (PSD), como candi-
dato a vice. A chapa do tucano já tem o apoio 
de vários partidos, dentre eles o Solidarieda-
de, que lança o ex-presidente da Assembleia 
Legislativa Dinis Pinheiro como candidato ao 
Senado. POlíticA – PáginA 3

Desempregados
e exigentes

A população de jovens entre 14 e 24 anos 
desempregada cresceu para 5,6 milhões 
no primeiro trimestre do ano. O número 
aponta 600 mil pessoas a mais em relação 
ao fim de 2017. O que chama a atenção 
é que, mesmo desempregados, eles não 
têm aceitado qualquer oportunidade de 
trabalho. Uma pesquisa do Nube mostrou 
que 65% deles abandonam o emprego para 
ter a chance de ser promovido ou conseguir 
um cargo melhor.

Voto nulo ou branco?
Saiba a diferença

Em ano eleitoral é comum recebermos informa-
ções trocadas em relação ao voto. Foi pensando 
nisso que o edição do Brasil conversou com a chefe 
da Seção de Pesquisa e Cidadania do TRE-MG, Lara 
Marina Ferreira, que esclareceu várias questões 
acerca da obrigação eleitoral.

JF lAnÇA PrOgrAmA PArA APOsentAdOriA cuidAdO cOm As criAnÇAs deVe ser redOBrAdO nAs FériAs

PTB é UM DOS PARTiDOS qUE iRá APOiAR ANASTASiA

50% das pessoas com diabetes tipo 2 
desconhecem que tem a doença sAúde e VidA

PáginA 7
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um Brasil de
endividados 

Por diversas razões, grande parte dos 
brasileiros afirma ter recorrido a algum 
tipo de financiamento nos últimos 12 
meses. Um índice que chama a atenção 
é que 20% dos entrevistados revelam 
estar com as parcelas atrasadas. A 
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, dá dicas de como manter as 
finanças em dia.

ecOnOmiA – PáginA 5

Bitcoin pode ser trocado
por produtos e serviços

As criptomoedas (moedas digitais) têm se popularizado. 
A principal delas, o Bitcoin, já pode, inclusive, ser utilizada na 
compra de produtos e serviços. é o caso do desenvolvedor de 
software Daniel Martins que foi a Rússia e optou por compras 
com criptomoedas, uma vez que o país não aceita as principais 
bandeiras de cartão de crédito utilizadas pelos brasileiros.
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JOsé mAriA trindAde

da redação

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

um novo tribunal 

Não há democracia que funcione sem um bom aparato de sustentação e, 
neste caso, o Poder Judiciário é essencial no sentido de zelar pelas vigências 
das leis relativas ao bom andamento dos trabalhos para atender sempre 
às demandas da coletividade. Claro que, paralelamente, outras instituições 

precisam estar em sintonia com ritos emanados do Executivo, Judiciário e Legislativo, 
inclusive a imprensa para dar sustentação aos atos praticados pelo poder público. E, 
se necessário, criticar possíveis desmandos de pessoas que ostentam o direito de agir 
em nome da população e acabam exagerando em suas ações. Contudo, isso acontece 
de maneira sazonal, para o bem geral dos brasileiros, mesmo porque a vigilância em 
cima de atos ímprobos tem sido mais intensa nos últimos anos, levando a crer que, 
desta vez, o nosso Brasil está sendo passado a limpo.

No descortinar desta nova era de ações proativas em favor da coletividade surge 
um fato merecedor de registro: a posse do novo presidente do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, o desembargador Nelson Missias de Morais. Conjuntamente com ele, 
já fazem parte, da Alta Corte, os desembargadores José Afrânio Vilela, como primeiro 
vice-presidente; áurea Maria Brasil Santos Perez, segunda vice-presidente; Marian-
gela Meyer Pires Faleiro, terceira vice-presidente; José Geraldo Saldanha da Fonseca, 
corregedor-geral de Justiça; e Jayme Silvestre Corrêa Camargo, vice-corregedor-geral. 
Com esses nomes, os mineiros esperam novos ares neste importante segmento.  

Apenas as letras frias das leis não são suficientes para garantir a harmonia entre 
os nossos coestaduanos. Sempre há necessidade de interpretação dos magistrados, 
visando garantir o pleno direto individual e também coletivo. 

Sempre zeloso de suas responsabilidades, o novo titular do TJMG usa de seu tirocínio 
de bom administrador para desenvolver um trabalho de expansão das atividades nas 
diferentes regiões do estado posto que, atualmente, há necessidade de abertura de 
novas varas especializadas, construção de novos fóruns regionais, enfim, uma série de 
providências com o intuito de tornar a nossa justiça mais justa a quem dela necessita. 

Claro que atrás dessas demandas existem outras, um exemplo é a falta de verba 
orçamentária, diante da propalada crise da economia brasileira que termina refletindo 
no sistema arrecadatório do estado, dificuldade no repasse do duodécimo a quem tem 
direito etc. 

Espera-se por tanto uma gestão positiva no novo comando da Corte Estadual, 
inclusive atuando nos meandros do tecido interno da instituição, com a finalidade de 
coibir abusos e desvios de condutas de servidores, magistrados e colaboradores que, 
por conta de atos indevidos, terminam por cometer exageros. Porém, se tratam de 
casos isolados, fáceis de serem apurados e, se necessários, corrigidos em suas origens 
mediante a salutar determinação de punição aos culpados. 

Como já enunciado, os fatos desta natureza de pleno conhecimento público se 
restringe a uma minoria no âmago da instituição. Sabidamente, os membros e ope-
radores deste tão nobre poder estão aptos para servir ao povo ao invés de servirem-se 
dele em nome da lei.

VOcê cOnHece As regrAs nA HOrA de VOtAr?

Já que este ano voltamos às urnas e todo 
brasileiro de 18 até 70 anos é obrigado a 
votar, o edição do Brasil conversou com 

a chefe da Seção de Pesquisa e Cidadania do 
TRE-MG, Lara Marina Ferreira. Ela esclareceu dú-
vidas sobre a diferença entre voto nulo e branco, 
como proceder caso não possa comparecer no 
dia da votação e todos os critérios para não ficar 
em dívida com a Justiça Eleitoral.

chefe da seção de Pesquisa e cidadania do
tre-mg, lara marina Ferreira, esclarece
mitos e verdades relacionadas ao voto

O que acontece com quem não vota e também 
não justifica?

O cidadão que tem entre 16 e 18 anos ou está acima de 
70, até 7 de outubro, tem a opção de escolher se vota ou não. 
A partir da maioridade, o voto passa a ser obrigatório. Sendo 
assim, a pessoa que não comparecer no dia das eleições terá 
que fazer o pagamento de uma multa no valor de R$ 3,50 para 
cada turno. Se ela não justificar e não efetuar o pagamento 
da penalidade, fica sem a possibilidade de quitação eleitoral. 
Só que isso é necessário para tirar passaporte, se candidatar 
em algum concurso, fazer matrícula em faculdade etc. A multa 
pode ser emitida no site do TRE -MG e da Justiça Eleitoral. Após 
o pagamento, a pessoa leva o comprovante no cartório eleitoral 
ou ela pode ir direto no cartório, recolher a guia de multa e 
fazer o pagamento no banco.

existe um número de vezes que a pessoa pode 
justificar?

A pessoa pode justificar quantas vezes forem necessárias. 
Desde que ela não esteja em seu município, é possível escla-
recer a ausência.

Há quem diga que, se metade ou mais dos 
eleitores votarem nulo, o stF entende que os 
candidatos não foram aceitos pela população e 
é obrigado a convocar novas eleições. e também 
que o voto em branco vai para o candidato que 
está ganhando. essas afirmações procedem?

Hoje, votos brancos e nulos são considerados a mesma coisa 
como consequência jurídica e nenhuma das duas opções são 
suficientes para anular as eleições. O voto branco não vai para 
quem está ganhando. De fato, já houve um momento em que 
a própria eleição estabelecia uma diferença entre voto branco 
e nulo. A própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral 
também já acobertou essa diferenciação. é uma informação 
incorreta, porque está ultrapassada.

se a pessoa tiver perdido o título de eleitor, 
consegue votar?

Ela tem alguns recursos. O mais tradicional é vir até a Justiça 
Eleitoral para solicitar a segunda via do título. O cadastro está 
fechado desde o dia 1° de maio, mas é possível solicitar um 
novo documento em caso de perda. Já o recurso mais tecno-
lógico e moderno é o “e-Título”, para aquelas que já fizeram 
o cadastro de suas biometrias. Esse dispositivo vai funcionar 
como substitutivo do título e como documento de identificação 
na hora de votar.

O voto nulo mostra um descontentamento com 
os candidatos. mas é verdade que ele pode 
anular as eleições?

Não. quando a pessoa escolhe votar nulo está fazendo o uso 
de uma função que o próprio sistema permite. O que invalida a 
eleição é quando a própria Justiça Eleitoral, em decorrência de 
alguma fraude, anula os votos. quando o próprio eleitor opta 
por ele, conscientemente e legitimamente, não existe uma 
consequência. O voto nulo não faz surgir a necessidade de uma 
nova eleição.

informações cruzadas geram as chama-
das Fake News. Juntos, podemos combater 
esse fenômeno que faz com que a verdade 
não chegue até nós. Compartilhe essa ideia.

Apesar de não terem diferença, existe 
duas maneiras de anular o voto: votando 
nulo ou em branco. Para votar em branco, 
basta pressionar a tecla “branco” na urna e 
depois a tecla “confirma”. Não existe um bo-
tão para o voto nulo. O eleitor pode digitar 
um número inexistente, como, por exemplo, 
“00” e depois apertar a tecla “confirma”.

Quando a pessoa não pode votar, o que ela 
deve fazer?

Pode justificar no dia da eleição, comparecendo a qualquer 
seção do município que estiver. O comparecimento vai atestar que 
a pessoa não estava em seu domicílio eleitoral. Mas, após o dia da 
votação, ela tem até 60 dias para ir até o TRE justificar a ausência.

cuidado

Anulando o voto
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Pés e mãos queimados

A situação é tão
grave que ninguém
sabe exatamente

o que vai
acontecer numa
disputa eleitoral
próxima demais

A divisão do Supremo Tribunal 
Federal é proporcional à onda 
de descrédito que recai sobre 

as instituições. Ninguém se salva desta 
fogueira. Os políticos já se queimaram 
em coivaras grandes. O povo solta 
foguetes a cada mandado de prisão 
contra os antes representantes. O pre-
sidente Michel Temer (MDB), de tanta 
impopularidade, pode sair do governo 
devendo, ou seja, com índice negativo 
de aprovação. Na última pesquisa da 
CNi, só 4% dos brasileiros aprovam o 
presidente. Está instalada a verdadeira 
política da terra arrasada. A situação é 
tão grave que ninguém sabe exatamen-
te o que vai acontecer numa disputa 
eleitoral próxima demais. 

O que se salvava nesta onda de 
jogar no lixo as instituições era o Ju-
diciário. Más notícias. Os ministros da 
Segunda Turma do Supremo deram 
conta do descrédito. Anunciaram que 
a divisão na mais alta corte do país é 
uma realidade, nos bastidores tudo se 
arranjava, os “bons tempos” voltaram 
e o Supremo está sendo de novo Su-
premo. Antes soltava acusados, depois 
passou a soltar réus e, agora, a nova 
onda é soltar condenados. O relator 
da Lava Jato no STF, ministro Edson 
Fachin, reage e promete ser a pedra 

no sapado do ex-presidente Lula (PT).  
A segunda turma mandou o caso Lula 
para o plenário. Tudo estava pronto para 
tirá-lo da cadeia, mas o quadro acabou 
na situação do ex-ministro José Dirceu, 
que agora assiste aos jogos da Copa 
em televisor de alta definição e livre 
para ir onde quiser. quando descobriu 
que a defesa do ex-presidente tinha a 
oportunidade de solução via liminar, em 

lado da segunda turma. Há um racha 
mesmo entre os ministros do Supremo. 

Diante desta perplexidade geral, 
políticos arrancam cabelos e o mundo 
jurídico tenta explicar cada detalhe, mas 
o que fica claro é que a disputa está só co-
meçando. No debate sobre o pagamento 
de precatórios, o Gilmar Mendes alertou 
que os ministros já queimaram as próprias 
mãos em decisão anterior. Fux não deixou 
passar e retrucou que estão todos com 
mãos, pés e corpo inteiro queimado. 

O quadro não é claro porque de-
pende do Supremo julgamentos impor-
tantes de detalhes da Lava Jato. Teses 
como uso das delações premiadas, 
diferença entre doação de campanha, 
pagamento de propina com lavagem 
de dinheiro e prisão preventiva longa 
serão discutidas. A grande disputa do 
momento está exatamente na delação 
da JBS. O plenário vai decidir se atende 
a Procuradoria-Geral da República que 
pede a rescisão. Em caso de invalidação 
da delação que quase derrubou Temer 
figuras importantes da política pedem 
que depoimentos e provas desta dela-
ção sejam considerados imprestáveis 
e isto atinge vários processos em an-
damento.  A disputa é uma constante 
na tentativa de equilíbrio da Praça dos 
Três Poderes.

decisão monocrática, o ministro Fachin 
agiu de novo e liberou o processo para o 
plenário de forma rápida, sem parecer 
da Procuradoria-Geral da República. As-
sinou o recibo de que faz parte do outro 
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sempre-vivas: um patrimônio das gerais

Economista e professor universitário, é
governador do Estado de Minas Gerais

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

tucano sem dinheiro 
Propalado como bem posicionado nas pesquisas referente à 

campanha ao governo de Minas, o tucano Antonio Anastasia (PSDB) 
teria recomendado a seu grupo político que não quer ajuda e nem 
acerto com qualquer grupo empresarial. No entanto, informações 
de bastidores indicam sobre reais dificuldades do pré-candidato 
para conseguir alavancar recursos. Por certo, a preocupação dele é 
no sentido de que não seja feita vinculação com possíveis doadores 
de eleições passadas, sobretudo, advindos de pessoas próximas ao 
senador Aécio neves (PSDB). Coisas da política mineira. 

Aécio em Brasília 
Um jornalista de Brasília fez a seguinte observação: Em Minas, 

comenta-se que a ex-presidente dilma rousseff (PT) não deverá 
conquistar sucesso nas urnas, caso seja candidata a qualquer cargo, 
pelo fato de está morando em Porto Alegre. Mas a mesma situação 
pode-se dizer em relação ao senador Aécio neves (PSDB). Ele, nos 
últimos anos, tem residência fixa em Brasília, vindo à capital mineira 
só quando lhe interessa politicamente.

candidato competitivo
Participando do programa “Mundo Político”, o ex-prefeito de BH 

marcio lacerda (PSB) criticou os pessimistas: “Em todas as sondagens 
eleitorais fica mais que provado que sou um nome competitivo e, na 
maioria das vezes, sempre fico em 3º lugar. Então, meus adversários 
tem de parar de minimizar a minha importância na disputa”, disse. 

tribunal de Justiça 
O novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembar-

gador nelson missias, defende a tese de que cabe ao Judiciário a 
busca da paz social, promovendo o equilíbrio nas contendas entre 
fracos e fortes. 

Kalil irritado 
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS), teria fi-

cado irritadíssimo com pessoas que negociaram o acordo entre o 
Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (Dnit) e 
a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) - antiga rede ferroviária - visando 
oferecer ajuda de R$ 600 milhões para promover melhorias no Anel 
Rodoviário. Um amigo do prefeito disse: “Esse assunto teria de ser 
capitalizado pelo prefeito, no entanto, vazou para a imprensa como 
sendo certo, incluindo o Ministério Público Federal, e nos deixando 
de fora da conversa”, lamentou.   

Política em mOc
“Envolto em problemas relacionados com a falta de recursos 

destinados à  realização de grandes obras no município, o prefeito 
de Montes Claros, Humberto souto (PPS), pretende ficar quieto neste 
pleito eleitoral”. Esta é avaliação de políticos da cidade. Segundo eles, 
souto, com seus mais de 80 anos de vida, pretende fazer uma admi-
nistração sem maiores sobressaltos. Ou seja, em nada lembra aquele 
político eufórico de quando era deputado federal. é isso aí, gente.

Futebol e política 
Debatendo sobre o pleito deste ano, o historiador e professor da 

UFMG thiago carlos costa disse que muitos políticos vão voltar a 
usar a tática do se manter ligado ao mundo do esporte para tentar 
se alavancar politicamente. Ou seja, em sua opinião, essa pode ser 
uma boa oportunidade para ex-jogadores de futebol. Cruz credo! 

mdB indefinido 
Os prazos para que sejam realizadas as convenções partidárias 

se aproximam e, apesar dessa realidade, o MDB continua dividido 
em relação ao pleito eleitoral deste ano. O presidente da sigla, 
Antônio Andrade, almeja candidatura própria, mesma pretensão 
do presidente da Assembleia, Adalclever lopes. Enquanto isso, a 
bancada estadual pressionam para que haja coligação com o PT e 
os deputados federais ficam em cima do muro. Ave Maria, gente.  

Alckmin 
“De denúncia em denúncia envolvendo seu antigo governo no 

estado de São Paulo. Assim tem sido a vida do presidenciável tucano 
geraldo Alckmin que, em consequência dessa realidade, vê a sua 
candidatura definhar a olhos nu”. Opinião do jornalista da Globo 
News, gerson camarotti. O comunicador pegou pesado.

Alckmin ii
Na opinião da jornalista natuza nery, tudo indica que, ao longo 

dos anos, houve uma espécie de conluio entre empresários e políticos 
com a finalidade de manter, sob sigilo absoluto, um grande esquema 
de corrupção, envolvendo empreiteiras e prestadores de serviços. 
Entretanto, após a Operação Lava Jato, essa estrutura paulistana 
está sendo desnudada. que horrível, pessoal!

Apoio da imprensa
Sem meias palavras, a procuradora-geral de Justiça, raquel 

dodge, solicitou o apoio da imprensa para evitar fraudes nas elei-
ções deste ano, especialmente, por parte de candidatos que possam 
querer burlar a lei. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral está de 
olho é na questão do possível uso de dinheiro através do caixa dois. 
A conferir... 

Preços sob controle?
Do alto de sua experiência como professor e diretor do instituto 

de Estudo Avançados da USP, Paulo saldiva vaticinou: “Esta história 
de que existe controle sob a inflação no Brasil é uma fantasia. Aliás,  
quem provoca o controle de tudo é o próprio governo ao autorizar 
aumento permanentes de água, energia, gasolina e tudo mais”, 
atacou o mestre.  

enganando a censura
Já está nas livrarias de Belo Horizonte uma obra contendo a his-

tória do extinto Jornal de Minas. Recentemente, a jornalista miriam 
christus, uma das autoras, disse que a finalidade da publicação 
é mostrar como era conviver no jornalismo na época da ditadura 
militar. “Fazíamos  tudo para enganar os censores”, comenta.

A palavra tradição tem sua origem no latim 
“traditĭo”, que significa “transmissão”, “entre-
ga”. é o passar adiante, geração após geração, de 
fatos, ritos, costumes. Na definição algo poética 
do dicionário é “aquilo que ocorre ao espírito 
como resultado de experiências já vividas”. 
Preservando a tradição, conseguimos planejar 
melhor o futuro, porque, assim, é possível saber 
quais escolhas levam aos melhores resultados.

é por isso que me orgulho da decisão 
de valorizar nossos povos e comunidades 
tradicionais. De olhar para as Gerais com o 
carinho que elas merecem. Estamos fazendo um 
resgate histórico e reconhecendo a importância 
que povos como os quilombolas tiveram na 
construção do nosso país. Fizemos a primeira 
regularização da posse coletiva de terras para 
remanescentes de quilombos em Minas Gerais.

Declaramos 1.119 hectares de terras, em 
Minas Novas, Alto Jequitinhonha, como terri-

tório da Comunidade de quilombo. Ouvi da 
vice-presidente da Federação das Comunidades 
quilombolas, Edna Correia, que aquela entrega 
era uma “impulsão de esperança”. O mesmo 
sentimento que está presente, também agora, 
diante da possibilidade de vermos reconhecido o 
primeiro patrimônio agrícola mundial brasileiro.

Falo do sistema de agricultura da Serra do 
Espinhaço, onde, há séculos, comunidades rurais, 
principalmente quilombolas, realizam a coleta de 
flores, mantendo uma tradição ancestral: as apa-
nhadoras de sempre-vivas. Nos juntamos às pre-
feituras de Diamantina, Presidente Kubitscheck e 
Buenópolis no apoio ao reconhecimento dessa 
prática tradicional pela Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

As mineiras e os mineiros apanhadores 
de sempre-vivas transformaram a cultura do 
extrativismo em uma atividade que encanta 
gente de todos os lugares com a beleza peculiar 

e a longevidade dessas flores. Preservam, assim, 
uma cultura de tempos imemoriais e a rica diver-
sidade de uma região muito especial de nosso 
estado. Estamos empenhados em regulamentar 
a atividade e fomentar boas práticas de manejo. 

Não por outra razão concedemos, em 2016, 
a Medalha JK, uma das maiores honrarias do 
Estado, à senhora Jovita Maria Gomes Correa, 
umas das expressivas lideranças das Comunida-
des. As sempre-vivas recebem esse nome porque, 
mesmo depois de colhidas, mantêm a beleza por 
décadas. Já foram quase extintas, mas resistiram 
ao tempo e à ação predatória graças a iniciativas 
como a dessas comunidades tradicionais.

que seu exemplo – o das flores e o dos 
apanhadores – nos inspire, sempre, a fazer as es-
colhas certas. que, assim como as sempre-vivas, 
a esperança se mantenha acesa em nossa gente 
e guie nossas decisões na direção dos melhores 
resultados.

chapas estão sendo formadas
para o pleito eleitoral de 2018

Com o passar dos primeiros dias de julho, 
as chapas eleitorais dos pré-candidatos ao 
Governo de Minas vão ganhando forma. O 
deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM) 
anunciou a primeira-dama de Uberlândia, Ana 
Paula Junqueira (PP), como vice-governadora 
de sua coligação.

Rumores indicam que, para completar sua 
chapa majoritária, Pacheco teria oferecido uma 
vaga na disputa ao Senado para o deputado fe-
deral e presidente do PP em Minas, Renzo Braz. 
Porém, a informação ainda não foi confirmada 
e Braz segue como pré-candidato à reeleição 
para seu atual cargo.

Os partidos PSB, PDT e PROS já anunciaram 
apoio ao ex-prefeito de Belo Horizonte Márcio 
Lacerda, mas ainda não se sabe quem será seu 
vice. O nome mais cotado é do deputado federal 
Jaime Martins (PROS). 

Outra candidatura que cresce em número 
de alianças é a do Antonio Anastasia (PSDB). 
Ele recebeu o apoio do PTB mineiro em um en-
contro com deputados e lideranças do partido, 
como o do presidente da sigla, parlamentar Dil-
zon Melo. Durante o evento, o tucano declarou 
que o ex-presidente da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) Dinis Pinheiro (Solida-
riedade) será o primeiro senador de sua chapa, 
conforme foi ratificado pelo Solidariedade. Dinis 
desistiu de sua candidatura a governador visan-
do uma cadeira no Palácio do Planalto. Melo 
celebrou a aliança. “Ele estará com Anastasia 

e não vejo problema em nos referirmos a ele 
como o senador número um”. 

No que se refere ao apoio declarado a 
Anastasia, ele frisa que sua sigla preza pelo 
valor que os candidatos têm. “Hoje temos 86 
pré-concorrentes a deputado estadual e 23 a 
federal. Todos com potencial e uma garra tre-
menda para trabalhar em favor de Anastasia”.

Segundo Melo, eles têm um objetivo em 
comum: resgatar Minas Gerais. “O PTB fornece 
valores de qualidade, como Anastasia. Nós 
sabemos que ele pode reerguer nosso estado 
com seriedade e achamos que ele é o único que 
pode fazer isso”.

Apesar da aliança, o PTB não negociou 
cargos e nem indicou nenhum majoritário. 
O presidente frisou que, historicamente, sem-
pre apoiou Anastasia e Aécio Neves (PSDB). 
“iremos continuar, porque vemos neles o 

que é preciso para Minas. Não estamos pre-
ocupados com cargos no governo, mas com 
os desmandes que o atual vem fazendo, ju-
diando dos prefeitos e acabando com serviço 
público no interior”.

Para o presidente, o povo mineiro tem senti-
do na pele a desorganização do atual governo. 
“O pessoal está desesperado. Greves em cima 
de greves e isso reflete nas manifestações que 
temos visto contra essa administração que não 
manda nada”.

Melo elucida que isso refletirá nas urnas. 
“Será uma eleição difícil, o povo está desmo-
tivado e sem motivos para ir votar. Vemos, no 
governo federal, decisões que só atrapalham a 
vida dos que mais precisam, como as reformas 
Trabalhista e da Previdência. Não podemos 
ficar apertados com essas mazelas. Temos que 
pensar no futuro”, conclui.

Presidente do PtB mineiro, dilzon melo, declarou apoio a  Anastasia (PsdB)
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Rodovias estaduais recebem mais 
de R$ 2 bilhões em investimentos

Minas Gerais é o estado que tem a maior 
malha rodoviária do país. Só de estradas esta-
duais são 27,5 mil quilômetros de extensão. 
Para aprimorar e conservar o sistema viário, 
o Governo de Minas Gerais, por meio da Secre-
taria de Estado de Transportes de Obras Públicas 
(Setop) e do Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/
MG), já investiu, desde 2015, R$ 2,2 bilhões em 
obras rodoviárias. O valor inclui pavimentação, 
melhoramento e manutenção de rodovias, 
pontes e viadutos em operação.

Até junho de 2018 foram construídos e 
entregues à população trechos numa extensão 
de 574 quilômetros, realizados recapeamento e 
recuperação funcional do piso asfáltico em 833 
quilômetros. O trecho da rodovia MG-275, entre 
Carandaí e Lagoa Dourada, onde faz entronca-
mento com a BR-383, por exemplo, beneficia 
diretamente cerca de 36 mil pessoas, moradores 
dos dois municípios e outros 540 mil residentes 
nos 42 municípios vizinhos, nas regiões do Alto 
Paraopeba e Campo das Vertentes.

Além do melhoramento e pavimentação 
em 28,8 quilômetros de via, foi construída a 
ponte sobre o Rio Carandaí no mesmo trecho. 
As obras tiveram como objetivo tornar o acesso 
à região mais rápido. O investimento total foi de 
R$ 52,1 milhões, e entregue em julho de 2017 
pelo governador Fernando Pimentel (PT).

A via é de grande relevância para o es-
coamento da produção na região, já que os 
dois municípios juntos estão entre os maiores 
fornecedores da Central de Abastecimento de 
Minas Gerais (Ceasa).

O produtor rural em Carandaí Alan Bruno 
Vale conta que sofria com a péssima qualida-
de da estrada anterior. “Tive muito gasto com 

manutenção de veículos. A gente precisava 
desatolar os caminhões, que ficavam presos na 
estrada de terra. E tínhamos que dar uma volta 
enorme por Barbacena, que custava tempo e 
dinheiro”, afirma.

“Desde que nasci, falavam que iam asfaltar 
essa rodovia. E eu falava que só acreditava 
quando andasse em cima dela. Agora eu ando. 
Melhorou muito a mobilidade para nós, produ-
tores”, completa.

Ligando os municípios de Cordisburgo, no 
Território Metropolitano, e Curvelo, no Central, 
outra importante obra: o Governo do Estado 
entregou 40,25 km no trecho entre as duas 
cidades, na LMG-754, que incluiu a construção 
de cinco pontes. Houve, ainda, a implantação 
de pista dupla da Avenida Suzana Pinto Cana-
brava (antiga Avenida Brasil), em Curvelo, com 
2,7 quilômetros. O investimento total foi de R$ 
79,44 milhões.

Entregue em abril do ano passado, a obra 
na chamada Rodovia dos Cristais foi uma so-
licitação da população já no primeiro Fórum 
Regional de Governo ali realizado, em agosto 
de 2015. A ligação facilita o acesso de quem 
vem do Norte do estado para a capital mineira, 
além de fortalecer o Circuito dos Cristais, que é 
um polo turístico importante para Minas Gerais.

No Território Oeste, as obras de melho-
ramento e pavimentação do trecho entre os 
municípios de Lagoa da Prata e Luz, na rodovia 
MG-176, facilitam o transporte de safra, já que 
a região tem forte produção agrícola.

“Melhorou muito para nós. é uma estrada 
que a população sempre desejou. A gente tinha 
um problema também com a ponte sobre o 
Rio São Francisco, que não suportava o peso 
dos caminhões. Então, no período da seca, a 
gente precisava construir uma ponte de madeira 
para conseguir entregar principalmente leite e 
cana-de-açúcar. quando acabava a seca, o rio 
levava a ponte, e aí a gente tinha que dirigir 150 
quilômetros a mais para chegar em Lagoa da 
Prata, que fica apenas a 20 km de Luz”, detalha 
o morador de Lagoa da Prata e prestador de 
serviços para uma usina sucroalcooleira, José 
Libério de Melo.

Concluída em outubro de 2017, a interven-
ção do DEER/MG incluiu a construção de ponte 
sobre o Rio São Francisco, com 220 metros 
de extensão, e a restauração e alargamento 
da ponte sobre o Ribeirão Jorge Pequeno, 
com 39 metros, na mesma rodovia. O trecho 
Luz–Esteios– Lagoa da Prata teve 45,56 km 
melhorados e pavimentados. Os investimentos 
totalizam R$ 75,6 milhões.
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http://www.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.deer.mg.gov.br/
http://www.deer.mg.gov.br/
http://www.deer.mg.gov.br/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
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1 – Sinopse – Numa época não muito 
distante, o responsável  pelo Programa Na-
cional de Desburocratização, o ministro Hélio 
Beltrão, ao proferir uma palestra sobre “A im-
portância dos Municípios”, externou um pres-
suposto: “queremos Municípios brasileiros 
fortes e prósperos! O Município é o primeiro 
degrau da organização econômica, política e 
administrativa de nosso pais”! Na sequência, 
Beltrão nos remete ao seguinte raciocínio: 
“para o município ser ‘economicamente forte 
e próspero’, o mesmo deverá ter uma ótima 
gestão e um eficiente planejamento”. Esse 
artigo visa fotografar o contexto da história 
da gestão pública brasileira, os primeiros atos 
formais vindo de Portugal, a chegada dos 
imigrantes europeus, a cruel escravidão, os 
indígenas tratados como “bichos”, o funciona-
mento de uma nova sociedade, o surgimento 
das vilas e, por fim, dos município!

2 – Primeiros documentos formais – A 
gestão pública da maioria dos municípios 
funciona de forma lenta e com muita insensi-
bilidade nas obrigações com o cidadão, além 
de possuir precários sistemas de controle. Em 
épocas passadas, a Constituição do império 
continha apenas alguns poucos artigos so-
bre cidades e vilas (não se utilizava ainda a 
palavra município). Na verdade, tudo aqui já 
nasceu rigorosamente centralizado! Nomea-
do governador-geral pelo regime absolutista 

vigente em Portugal, Tomé de Souza desem-
barcou na Bahia, em 1549, trazendo consigo 
um “regimento pronto” elaborado em Lisboa, 
que veio a representar a Primeira Constituição 
do Brasil. O modelo de gestão pública pre-
conizado materializava  a conquista do novo 
território e propiciava benefícios e riqueza 
para a Coroa, através de uma avassaladora 
extração mineral. 

3 – A natureza de nossa colonização - 
Soma-se a tudo isso a formação da nossa  
sociedade. Mais de 5 milhões de negros foram 
trazidos da áfrica para a mão de obra escrava. 
Os indígenas não eram considerados como 
gente e a maioria dos imigrantes que, além 
de bandidos, eram socialmente considerados 
de pobreza absoluta na Europa. Esses mesmos 
imigrantes europeus eram formados por 
homens solteiros, sem família, sem crenças, 
malfeitores, marginais, assaltantes, estupra-
dores, pessoas da pior espécie possível, inclu-
sive frios e perversos. Não tinham noção do 
entendimento de seus sentimentos e valores. 

Na verdade,  trata-se de uma variável 
importante para entendermos, com mais 
clareza, a origem antropológica da corrupção 
em nosso pais! Pensando bem, é notória a 
ausência de negros entre os bandidos polí-
ticos (governadores, senadores, deputados, 
vereadores etc) nas cadeias de Belo Horizonte, 
São Paulo, Curitiba  etc. Também, entre os 

denunciados de outras quadrilhas divulgadas 
exaustivamente na mídia nacional e interna-
cional, oriundos do eficaz  processo Lava-Jato! 
Em termos de fundamentação, pode ser que 
a corrupção brasileira tem a sua origem no 
DNA dos imigrantes europeus! 

4 – Surgimento do Município - Foi desen-
volvido o assentamento das pessoas nos locais 
denominados vilas, até que foi dada a auto-
nomia de município através da Constituição 
de 1934. Já a de 1937, incluiu  município como 
componente da Federação. Na sequência, a 
de 1967  relativizou a autonomia municipal, 
referendando a escolha do prefeito através de 
eleição. Finalmente, a Constituição de 1988 
ensejou uma maior visibilidade do município 
em sua dimensão política- administrativa.

5 – Considerações finais - Tudo isso é 
muito recente! Os prefeitos, servidores públi-
cos, a população etc começam a entender a 
necessidade de uma gestão técnica e mais 
honesta! Desde 1967, o instituto Brasileiro 
de Administração Municipal (iBAM ) divulga 
o “Manual do Prefeito”, que já está em sua 
14ª edição, que tem sido muito bem recebida 
pelos gestores e usuários das Câmaras Muni-
cipais. Ademais, as respectivas Associações 
de Municípios dos Estados desenvolvem 
campanhas no sentido de desenvolvimento.

gestão municipal i – surgimento do município
“versus” processo de colonização

Bitcoin já pode ser utilizado como
moeda de troca na compra de produtos

que o Bitcoin é um bom investimento, 
apesar dos riscos, isso todo mundo já sabe. A 
novidade agora é que ele pode ser utilizado 
como moeda de troca para comprar produtos ou 
serviços, como fez o desenvolvedor de software 
Daniel Martins. 

Ele foi para a Rússia acompanhar a Copa do 
Mundo e, como lá não aceitam as bandeiras 
de cartão de crédito mais comuns no mundo, 
optou por fazer algumas compras com a crip-
tomoeda. “A cada dia, mais estabelecimentos 
e provedores de serviços estão aceitando as 
moedas digitais como forma de pagamento. 
Um exemplo no Brasil é a Viação Garcia, que 
aceita Bitcoin como forma de pagamento por 
passagens de ônibus”.

Martins afirma que prefere utilizar as crip-
tomoedas devido a facilidade na transação. “O 
Bitcoin é um sistema de dinheiro digital ponta-a-
-ponta. Desta forma, as pessoas podem utilizar 
o sistema como moeda de troca, de forma 
descentralizada, sem precisar depender de uma 
entidade controladora. Por isso, utilizo-o com 
amigos e outras pessoas que também o usam 
como moeda de troca. Um exemplo foi quando 
paguei a conta de um bar de forma integral com 
cartão de crédito e recebi a metade em Bitcoin 
de um amigo”.

O desenvolvedor relata também que a crip-
tomoeda o ajudou a custear parte da viagem 
para a Rússia. “Parte dos gastos da viagem à 
Copa do Mundo foram pagos com os lucros dos 
investimentos. Eles foram obtidos com a compra 
de Bitcoins e diversas outras criptomoedas”.

 Pesquisar em quais estabelecimentos ou 
empresas a moeda é aceita;

 Se é novo neste investimento, estudar seu 
funcionamento bem antes de começar a 
gastar Bitcoins;

 Lembrar de baixar a carteira mobile e 
aprender como operá-la;

 Fazer algumas transações teste antes de 
viajar para ver se está tudo funcionando 
bem;

 Se for comprar moedas para usar, fazer 
isso o quanto antes, pois a previsão é de 
aumento do Bitcoin com a chegada do 
mundial, devido ao aumento de volume 
das transações.

por isso está desbravando e mostrando para o 
mundo como esse sistema funciona e, além disso, 
as outras moedas surgiram a tendo como base”. 

Reis afirma que a principal vantagem da 
criptomoeda é a segurança. “No Brasil, não 
há tanto benefício, pois o caminho ainda está 
sendo construído. Agora, no exterior, já tem 
vários pontos positivos, como é o caso da Rússia. 
A maioria dos estabelecimentos naquele país 
não recebem com Visa ou Mastercard, então, 
com as criptomoedas, consegue-se contornar 
essas barreiras. Outros lugares que têm blo-
queio comercial, como Coreia do Norte e parte 
do Oriente Médio, isso também pode ser feito. 
Como é um dinheiro separado e não depende 
de um Banco Central, a transação fica mais fácil. 
Ademais, é uma ferramenta mais segura: como 
não está no banco, a chance de ser hackeado ou 
ter o dinheiro desvalorizado é menor”. 

investimentos 

Vários especialistas acreditam que o Bitcoin 
é um bom investimento, pois ele é considerado 
como a moeda do futuro. Entretanto, para 
comprá-lo é necessário cautela e análise prévia. 
“é o próprio mercado que faz ele oscilar, então 
está sujeito a todas as incertezas. Há workshop e 
cursos que ajudam os investidores a preverem esse 
momentos e evitar perder dinheiro”, esclarece Reis. 

Martins é um investidor e relata que, em 
janeiro de 2017, fez a primeira compra em uma 
corretora brasileira. “No mês seguinte notei 
uma valorização muito superior em relação à 
renda fixa e decidi comprar mais um pouco. 
Em março, fui verificar o valor do investimento 
e vi que o dinheiro de janeiro e fevereiro tinha 
rendido muito mais do que o aplicado no banco. 
Na época, o valor de um Bitcoin era mais ou 
menos US$ 1000 ou R$ 3500. Naquele mês, 
decidi retirar todo o meu dinheiro da renda fixa 
e comprar tudo em Bitcoin e descobri também 
outras criptomoedas, e, com elas, novas formas 
de diversificação de investimentos”.

entenda o que é criptomoeda 

Criptomoeda é a denominação dada às 
moedas digitais. Elas são criadas por meio de um 
sistema de registro chamado blockchain, no qual 
permite que todas as transações sejam escritas 
nele. “A mineração é o serviço que algumas pes-
soas fazem para montar uma rede de validação 
do blockchain. Então, a medida que elas realizam 
esse trabalho, recebem criptomoedas por cada 
produto fechado ou transação validada dentro da 
cadeia. isso mantém a rede funcionando”, explica 
o especialista em blockchain Guilherme Reis. 

Ele explica que existem várias criptomoedas, 
mas que a mais conhecida e utilizada é o Bitcoin, 
pois foi a primeira a ser desenvolvida. “Todas as 
outras que vieram foram alguns anos depois dela, 

dicas para usar Bitcoins em compras:

Veja algumas dicas antes
de comprar Bitcoins: 

 Estude o mercado antes de investir; 

 Não aposte apenas no período de alta; 

 Diversifique os investimentos em várias 
criptomoedas.

Pi
xa

ba
y

executivo X legislativo 
Na opinião do escritor e jornalista Jorge da cunha lima, o 

Executivo, ao longo dos anos, só governa se comprar membros do 
Legislativo. Bateu pesado, ora veja. 

sem Justiça do trabalho 
Para o filósofo paulistano luiz Felipe Pondé, deveriam ser supri-

midas muitas coisas para diminuir a burocracia do povo. “inclusive, 
em minha opinião, a Justiça do Trabalho não deveria existir. é um 
monte de juízes e outros membros do tribunal ganhando verdadei-
ras fortunas para decidir assuntos que poderiam ser resolvidos pelo 
judiciário comum”, avalia. 

lei sem sentido
“Existem as leis que, uma vez sancionadas, surtem efeitos imedia-

tos. Porém, muitas delas são letras mortas destinadas ao fundo das 
gavetas. Um exemplo disso é a nova legislação eleitoral brasileira, 
cuja finalidade é manter ou perpetuar as oligarquias do meandro 
político”. Comentário do cientista político, José álvaro moisés. 

Agrotóxico ou veneno?
Semana passada, uma Comissão Especial da Câmara dos Deputados 

aprovou um projeto de lei, no qual deixava apenas com o Ministério da 
Agricultura a decisão de aprovar matéria-prima destinada à fabricação de 
defensivos agrícolas no Brasil. A oposição já começou a dizer que trata-se 
da Lei do Veneno, pois as multinacionais irão semear produtos nocivos 
à saúde humana em todo território nacional. O secretário de Justiça de 
São Paulo, márcio elias rosa acrescenta: “se este texto for aprovado, vai 
ser um verdadeiro crime contra a nossa gente”, vaticinou. 

Política em Brasília
Na avaliação dos jornalistas pertencentes à crônica política de 

Brasília, o esquema montado pelo presidente michel temer (MDB) 
garante uma sobrevida de seus ministros que estão denunciados até 
o final de dezembro, por conta de um aparato jurídico e de pressão 
sobre alguns membros. Porém, a partir de janeiro, a vida desses atuais 
ministros pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Cruz credo.

cena única. Por certo e na avaliação dos cronistas políticos, 
a verdade é que, aconteça o que acontecer, temer não demitirá 
nenhum de seus auxiliares denunciados, mesmo que isso venha 
representar um enorme desgaste para o governo. 

mdB, a noiva bonita?
“Bem, a sucessão mineira ainda vai provocar muitas novidades até 

o dia 20 de junho, período em que iniciam as convenções partidárias. 
De uma coisa podem ter certeza: o MDB, partido com diretório em todos 
municípios e uma enorme bancada de deputados, é uma espécie de  
noiva querida. Aliás, se um destes partidos da denominada terceira via, 
como o PSB, de marcio lacerda, ou Democratas, de rodrigo Pacheco, 
contar com apoio do MDB, isso pode alterar completamente o quadro su-
cessório mineiro”. Opinião do deputado estadual do PSD, duarte Bechir. 

em tempo: seu partido já fechou aliança com o tucano Antonio 
Anastasia.

deputados emedebistas
Uma sondagem feita por políticos experientes aponta que se o 

MDB resolver manter candidatura própria, sem que haja coligação 
proporcional a sua bancada na Assembleia, atualmente com 13 
deputados, deverá minguar para apenas 7 parlamentares. Será?

comentário único. Mas os mesmos matemáticos que fazem essas 
contas não têm coragem de apontar quais desses atuais parlamen-
tares poderiam não serem reeleitos. Coragem, pessoal...
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leíse costa

Assembleia Legislativa. 
Construindo, com responsabilidade, a Minas que você quer.

Nos últimos anos, a gestão da Assembleia soube enfrentar com responsabilidade grandes 
desafios: não deixou seu orçamento crescer acima da inflação e cortou gastos, com 
economia real de 45% com transporte, 86% na realização de eventos e muito mais.
 
Trabalho sério que economizou o dinheiro de todos os mineiros sem deixar de cuidar 
do que é importante para nossa Minas Gerais.

Exerça sua cidadania.
Conheça o trabalho
da ALMG. almg.gov.br

um em cada dez brasileiros recorreu
a financiamentos no último ano

Uma pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e 
pela Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
em todo o país, revelou que 10% dos 
brasileiros fizeram algum tipo de 
financiamento nos últimos 12 meses. 
Apesar do alto índice de pessoas 
entrevistadas que afirmaram não ter 
feito nenhum tipo de financiamento 
no período de um ano (87%), um 
dado chama a atenção: 20% dos 
que recorreram a linhas de crédito 
estão com parcelas atrasadas.

questionados sobre o motivo 
de fazerem um financiamento, 
41,7% dos entrevistados relataram 
que precisaram suprir alguma ne-
cessidade ou imprevisto, enquanto 
35,1% queriam realizar um sonho 
de consumo. 

A necessidade fez a aposentada 
Gessi Andrade procurar um banco 
para financiar seu tratamento de 
saúde. “Estava ficando cega dos dois 
olhos. O tratamento ficava muito caro 
e o SUS não cobria, além da demora. 
Eu não podia esperar”, relata. 

Com o desconto do empréstimo 
feito direto na folha de pagamento 
do instituto Nacional do Seguro 
Social (iNSS), ela não teve sustos. 
“Procurei o banco com os juros mais 
em conta e também com referências 
de conhecidos. Me explicaram todo 
o procedimento, com paciência, por 
isso, senti confiança”. 

Dentre as realizações de sonhos, 
43% usaram a modalidade de cré-
dito para a compra do carro novo, 
20% para bancar a faculdade e 17% 
para realizar o sonho da casa própria. 
Entre outras razões mencionadas, 
destacam-se a compra de móveis 
(17%), eletrônicos (12%), motocicleta 
(12%) e reforma do imóvel (11%).

“Muitos brasileiros desejam 
comprar um carro zero, a casa 
própria ou fazer um curso su-
perior, mas não têm condições 
financeiras para pagar à vista. 
E o financiamento viabiliza a 
concretização do sonho. Sem 
ele, a maioria das pessoas não 
conseguiria adquirir bens de 
alto valor. Apesar disso, um 
compromisso financeiro de lon-
go prazo como esse exige muito 
planejamento para garantir que 
a saúde financeira da família 
não seja prejudicada”, explica a 
economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti.

Realizar o sonho de cursar 
uma faculdade foi o que levou 
igor Carter, estudante de jorna-
lismo, a procurar pelo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies). 
“Nós que recebemos um salário 
mínimo, não conseguimos pagar 
uma faculdade no valor integral. 
quando consegui a nota do Enem, 

procurei uma faculdade que conse-
guisse pagar, porque não consegui 
o Fies no primeiro semestre. Após 
o segundo período, consegui 70% 
de financiamento”, conta o jovem 
que pretende concluir os estudos 
no final deste ano.

Falta de planejamento

Embora a pesquisa revele que 
71% dos brasileiros que realiza-
ram algum financiamento no 
último ano tenham analisado as 
tarifas e os juros cobrados na hora 
de contratar o serviço, 26% não 
chegaram a estudar os custos— 
sendo que 14% reconhecem só ter 
avaliado se a parcela a ser paga 
caberia no orçamento. Antes de 
decidir pelo financiamento, 78% 
dos consumidores afirmam ter 
verificado a real possibilidade de 
quitar as prestações ao longo de 
todo o período, enquanto 16% não 
avaliaram. 

Analisar as taxas de juros foi 
uma das cautelas tomadas pela 
professora de inglês Lígia Gomes 
quando buscou um banco para 
financiar a casa própria, por meio 
do programa “Minha Casa, Minha 
Vida”. “Os atrasos foram por parte 
deles, desde a documentação 
para começar a construção, até 
a entrega da casa pronta. Apesar 
disso, vou conseguir concluir os 
pagamentos no período esperado. 
E, embora as taxas e juros sejam 
grandes, optamos em fazer mesmo 
assim, por não possuir o valor total 
do imóvel”, conta. 

três dicas

De acordo com Marcela, a 
primeira preocupação do brasileiro 
costuma ser se a parcela cabe no 
seu orçamento e, com isso, esquece 
uma pergunta básica. ‘Eu realmen-
te preciso tomar um empréstimo 
para comprar esse bem?’. “Esse 

precisa ser o primeiro passo. Por 
exemplo, se você vai comprar um 
carro somente porque quer, mas 
é possível adiar essa compra para 
tentar comprar à vista, o financia-
mento não é necessário”. Segundo 
a economista, esperar pode trazer 
vantagens como um bom desconto 
na hora da compra à vista, além do 
rendimento de juros sobre o valor 
poupado no banco. 

“Se a resposta para pergunta 
for sim, é preciso saber se as parce-
las cabem no orçamento. isso não 
significa chegar ao limite. Muita 
gente acredita que terminar o mês 
no zero a zero está tudo bem, mas 
não. é importante pagar a parcela 
e juntar um dinheirinho também. 
Porque se a pessoa tiver um tipo de 
imprevisto, ela não vai conseguir 
pagar e terá que fazer uma nova 
dívida, seja no cartão de crédito ou 
cheque especial”, alerta.

Se o empréstimo é necessário, 
a terceira dica é buscar a melhor 
forma de isso acontecer. Taxas de 
juros e multas embutidas mudam 
bastante de acordo com o lugar. 
Também é possível fazer uma si-
mulação de empréstimo pessoal. 
No site do Serasa Consumidor, está 
disponível um simulador de crédito 
e empréstimo. Existem opções de 
crédito para diversos perfis, inclu-
sive para negativado.

compra de carro 43%

Pagar faculdade 20%

compra de imóvel próprio 17%

compra de móveis 17%

compra de eletrônicos 12%

compra de motocicleta 12%

reforma de imóvel 11%

compra de eletrodomésticos 8%

Viagens 5%

outro 3%

FINALIDADE DO
FINANCIAMENTO
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42% precisaram de crédito para arcar com imprevistos
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“Muita gente acredita
que terminar o mês
no zero a zero está

tudo bem, mas não.
é importante pagar
a parcela e juntar
um dinheirinho”
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

Email: acir.antao@ig.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A   C O C H E I R A

Espaço Livre

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

66 anos
Com a missão de oferecer excelência em cada etapa do atendimento, 

o Hospital Felício Rocho completa 66 anos de tradição e modernidade. 
inaugurado em 21 de junho de 1952, o hospital faz a diferença na vida 
de milhares de pacientes.

dr. Angelo Pimenta macedo, dr. Pedro de Oliveira
neves e Profª maria Angela de Faria resende

N
C

decisãO dO suPremO - Os estudantes de direito de qualquer 
faculdade vivem um período de riqueza jurídica, pois o povo brasileiro 
passou a discutir, principalmente, as decisões do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e parece que todos são experts em direito criminal, já 
que em qualquer ambiente todos discutem o que os ministros deci-
dem. Foi assim, na semana passada, quando a segunda turma, por 
3 votos a 1, concedeu habeas corpus ao ex-ministro José Dirceu, que 
deverá esperar em liberdade a conclusão do processo que o conde-
nou em segunda instância. Os ministros também mandaram soltar 
João Cláudio Genú, tesoureiro do PP, e desconsideraram as provas 
obtidas no apartamento de Gleisi Hoffmann (PT) que incriminavam 
ela e o seu marido, ex-ministro Paulo Bernardo, porque a autorização 
para que a Polícia Federal pudesse realizar a investigação foi dada 
por um juiz de primeira instância e a lei manda que, neste caso, era 
um ministro do STF que teria que concedê-la. Tudo isso passou a ser 
discutido e os membros da Corte passaram a ser mais conhecidos 
que os jogadores da seleção brasileira.

KAlil FOrA dA disPutA - O prefeito de Belo Horizonte disse que 
vai estar fora da disputa ao governo de Minas, não vai apoiar nin-
guém e o seu partido, o PHS, já liberou seus parlamentares. Deixou 
claro que, entre os candidatos, não existem ninguém que tenha lhe 
ajudado com recursos para melhorar a vida na cidade. 

itAtiAiA nA cOPA dO mundO - Mais uma vez, a Rádio itatiaia é 
o orgulho de Minas. Com equipe própria, ela está incluída entre as 
10 maiores do Brasil a mandar profissionais à Rússia. A equipe da 
itatiaia é a maior entre todas as emissoras brasileiras que lá estão, 
com 16 profissionais fazendo toda a cobertura do evento. Dada às 
dificuldades do idioma, a itatiaia providenciou um tradutor que dá 
todo o suporte necessário a equipe. Desde o ano de 1966, a rádio é 
a única emissora de Minas a cobrir este evento.

Outro dia teve festa na casa do senador José Serra, do PSDB 

de São Paulo. Ele voltou a morar com sua mulher Mônica depois 

de estarem afastado por 2 anos.

grupo do presidente Michel Temer (MDB) acha que a 

pré-campanha de Henrique Meirelles está muito ruim. Eles estão 

vendo o ex-ministro perdido.

O chamado mercado de capitais do país anda com um certo 

medo do candidato Ciro Gomes (PDT). Suas ideias tem sido um 

terror para esse segmento.  

o Pr, de Waldemar da Costa Neto, pode aderir à campanha 

de Jair Bolsonaro (PSL). O nome de Waldemar atrapalha, mas ele 

está disposto a desfilar-se do partido para facilitar a coligação. Com 

o PR, Bolsonaro teria mais tempo na TV.

Pedro Parente deixou a Petrobras e foi cuidar da BRF, onde 

é o presidente eleito na última reunião do conselho da empresa. 

Deixou de vender gasolina e agora é especialista em salsicharia.

domingo, dia 1º de julho 
Eduardo de Magalhães Pinto 
Drª Maria izabel, esposa de Orlando Vaz
Ex-deputada Maria Olívia
Fabiana Valente
Deputado Agostinho Patrus Filho 
Deputado Dílson Melo  

segunda-feira,  02
Dia do Corpo de Bombeiros 
Ex-deputado Roberto Luiz Soares 
Patrícia Lamounier
Ex-ministro Pimenta da Veiga
Ênio Lima - Rádio itatiaia 
Maurício da Cunha Peixoto - Assembleia Legislativa

terça-feira, 03
Deputado Rômulo Veneroso
Francisco de Mingo
Médico Rubens Campos 

Quarta-feira, 04
Lucia Maria Resende
Roberto Oliveira 
João Victor Monteiro 

Quinta-feira, 05
Heliana Hernandez - Rádio itatiaia 
Luiz Francisco da Silva 
Amanda Louise

sexta-feira, 06
Emerson de Almeida 
Jornalista Geraldo Elísio – Pica-Pau

sábado, 07
Dr. Bernardo Vaz de Melo 
Jornalista Giza Campos 
Delegado Fidelcino Pedrosa

O Terrace Rooftop foi uma 
das mais badaladas opções para 
quem quis sair de casa e assistir 
aos jogos do Brasil pela primeira 
fase da Copa do Mundo, em Belo 

Horizonte. Localizado no terraço 
do Ponteio Lar Shopping, o local 
foi todo decorado com as cores 
do Brasil para animar ainda 
mais quem escolheu assistir aos 

jogos lá. Além da vista, o Rooftop 
Copa, promovido pela produtora 
da casa noturna Na Sala, contou 
com uma variedade gastronômi-
ca especial e saborosa. 

copa 2018

As amigas Ana cecília, Flavia Philadelpho e Ana luiza
O narrador esportivo da itatiaia

caixa e tche (tche Parrilla)
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Agro 
conecta

minas 
tênis

minas 
trend

Aconteceu no último dia 26, a Agro Conecta, um encontro 
de lideranças do agronegócio com representantes de startups. 
Promovido pelo Sistema Faemg, através do programa Novo Agro 
4.0, o evento teve como objetivo principal a aceleração do desen-
volvimento de ferramentas tecnológicas relacionadas à gestão e 
logística, assistência técnica, produtividade e sustentabilidade, 
entre outras soluções para o agronegócio.

A cantora Angela Ro Ro encerrará o projeto do Minas Tênis 
Clube ‘Uma Voz Um instrumento’, no próximo dia 13, no Centro 
Cultural do clube. A cantora apresentará seu novo show “Amor & 
Humor – Um show de sucessos”, pela primeira vez em Minas. A 
apresentação será uma radiografia musical desde o início de sua 
carreira, em 1979, até seu último disco.

O inverno deste ano mal começou e a indústria da moda já 
está preparando o lançamento das tendências para a temporada 
do ano que vem. O Minas Trend Preview Outono/inverno 2019 
é realizado pelo Sistema Fiemg e acontece entre os dias 30 de 
outubro e 02 de novembro. Com ampla programação, o Salão 
de Negócios promove o encontro de toda a cadeia da indústria 
da moda, proporcionando diversas oportunidades e resultados 
positivos para todos os envolvidos.
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da redação

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

rua dos timbiras , 3085 - santo Agostinho - BH/mg

consulte-nos, teremos prazer em atendê-los

(31) 3295-2616 / (31) 3295-6579

O Buffet Requinte desde 1986 servindo
a sociedade Mineira com serviços

completos de Buffet podendo atendê-los em:
Eventos Corporativos, Coffe Break, Coqueteis,

Casamentos, Aniversários, Formatura dentre outros.

Deixe tudo por nossa conta e divirta-se com os seus convidados.

www.buffetrequintebh.com.br

Buffet Requinte Recepções

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

metade dos pacientes com diabetes 
tipo 2 desconhecem o problema

O diabetes é uma doença 
cada vez mais comum no 
país. Estima-se que 425 

milhões de pessoas no mundo 
sofram com a patologia, sendo 14 
milhões somente no Brasil. Dados 
do International Diabetes Founda-
tion (iDF) apontaram que 50% de 
quem é acometido pelo diabetes 
do tipo 2 não tem conhecimento 
sobre o quadro.

Segundo a endocrinologista 
Ana Paula Zanini, em alguns 
casos,  a doença pode apre-
sentar sintomas. “A pessoa se 
sente cansada, urina mais que 
o normal, visão turva e fora de 
foco, além de sede excessiva. No 
caso das mulheres, a patologia 
pode trazer infecção urinária e 

cândida, infecção vaginal  que 
causa coceira”.

No entanto, há pacientes 
acometidos que não associam 
os sinais, o que faz com que o 
problema passe despercebido.  “O 
processo do diabetes tipo 2 vai se 
arrastando. Só mesmo com exame 
plasmático ou de sangue é que a 
pessoa consegue detectar”.

diabetes tipo 2:
“Nada destrói as células, 

mas existe uma dificuldade 
em fazer a insulina funcionar 
e o organismo passa a neces-
sitar de níveis maiores para 
controlar a glicose. Em deter-
minado momento, o corpo 
não consegue enfrentar essa 
resistência e, por mais que 
aumente a produção, desen-
cadeia o quadro do diabetes”.

O diagnóstico é fundamental 
porque a doença pode aumentar 
o risco de outras patologias. “O pa-
ciente tem a chance de envelhecer 
mais rápido, morrer mais cedo, ter 
problemas cardíacos ou apresentar 
níveis de gordura no fígado. Por 
isso que, mediante a confirmação 
do quadro, o profissional trabalha 
com medicamentos que reduzem 
esse risco”.

Além das medicações, tam-
bém é feito uma série de metas 
que o paciente deve atingir. A 
endocrinologista afirma que ele 
precisa de um determinado nível 
de colesterol, pressão arterial e 
glicose.

Ela aponta que há hábitos 
que devemos ter em nosso dia a 
dia para evitar o problema. “Tudo 
o que é saudável, serve para 
impedir o diabetes. Melhorar a 
alimentação, focar no controle 
do peso, buscar bem-estar emo-
cional, dormir bem e praticar 
atividades físicas”.

Com o diagnóstico em mãos, a 
estudante Adriele Braga tem ten-
tado controlar sua glicose. “Tenho 
praticado atividades físicas três 
vezes na semana, comido melhor 
e tentando dar mais importância 
para o lado emocional, buscando 
dormir melhor e fazer mais coisas 
por prazer”.

Para ela, sua alimentação foi o 
que ajudou a desencadear o proble-
ma. “Como muita coisa com o índice 
de açúcar alto. Como estudo o dia 
todo, acabo optando por fast-food e 
tudo o que não deve”.

Foi fazendo um tratamento 
de pele que ela descobriu o pro-
blema. “Eu estava tomando um 
medicamento muito forte e, por 
isso, tinha que fazer exame de 
sangue todo mês. Meu dermatolo-
gista observou que minha glicose 
estava sempre acima do normal, 
me aconselhou a ir ao endocrino-
logista e aí eu descobri. Ainda bem 
que ele se atentou a isso, porque 
eu não senti nenhum sintoma”.

diabetes tipo 1:
“é considerado autoi-

mune. O organismo possui 
um anticorpo que destrói 
as células que produzem 
insulina. Tem um marcador 
genético e, em determinado 
momento da vida, a pessoa 
desenvolve o quadro”.

Com o tempo, o diabetes pode 
se agravar. “Ela vai piorando gra-
dativamente e pode chegar o mo-
mento em que o corpo entra em 
falência na produção de insulina. 
é importante que a pessoa faça 
exames periódicos para o acom-
panhamento”, informa Ana Paula.
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65% dos jovens deixaram o
emprego por oportunidade melhor
Pesquisa revela que pessoas de 15 a 26 anos tem mais facilidade em trocar de trabalho

Apesar dos jovens serem os 
mais afetados pela falta de 
emprego - segundo dados 

do instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (iBGE), a população 
de 14 a 24 anos desempregada 
cresceu para 5,6 milhões no pri-
meiro trimestre deste ano, 600 mil 
pessoas a mais em relação ao fim 
de 2017 (alta de 11,9%) -, eles não 
aceitam qualquer oportunidade de 
trabalho e estão sempre em busca 
de aperfeiçoamento.

De acordo com pesquisa re-
alizada pelo Núcleo Brasileiro de 
Estágios (Nube), que contou com a 
participação de 28.972 jovens en-

tre 15 e 26 anos, 65,88% (19.086) 
apontam como o principal motivo 
para sair de um emprego “a chan-
ce de ser promovido para um cargo 
melhor e ter outras experiências”. 

Yolanda Brandão, gerente de 
treinamento do Nube, afirma que, 
na maioria dos casos, essa troca 
tem a ver com a expectativa que 
os jovens colocam em relação ao 
trabalho. “isso vai além da questão 
da sobrevivência. Eles entendem 
que a experiência no mercado 
tem que ter alguma realização e 
agregar conhecimento. Caso isso 
não aconteça, na primeira oportu-
nidade, sairá da empresa”. 

Outro ponto destacado pela 
gerente é a autossatisfação em 
exercer a função. “Se a pessoa não 

vê propósito ou valor naquilo que 
faz, isso pode ser um fator para 
buscar outro trabalho. Caso não o 
faça, será um funcionário reclamão 
e desmotivado”.  

O estudo revelou também que 
13,92% (4.034) trocariam de tra-
balho se recebessem uma proposta 
para ganhar um pouco mais. Yolan-
da explica que a remuneração é par-
te fundamental de qualquer relação 
de trabalho, porém não é o único 
aspecto que deve ser levado em 
conta para manter um colaborador. 

“Se a remuneração é baixa, ele 
ficará insatisfeito. Entretanto, se o 
salário é bom, isso não necessa-
riamente vai aumentar o nível de 
motivação, porque existem outras 
questões fundamentais na forma 
de encarar o trabalho, como o 
relacionamento entre os colegas e, 
principalmente, com as lideranças. 
Esse assunto é tão importante que 
empresas mais modernas já se 
preocupam com a gestão do clima 
organizacional”.

A especialista reitera que a má 
relação entre os colaboradores é 
um fator determinante para muitos 
jovens trocar de emprego. “Normal-
mente, as empresas com o clima 
ruim tem uma grande rotatividade 
de pessoas, porque isso tende a 
afastá-las. Muitas vezes, elas dizem 
que foram embora, pois consegui-
ram um cargo melhor, mas o que 
motivou a saída pode ter sido uma 
questão de relacionamento”. 

dica! 
Yolanda afirma que é 

importante avaliar com 
cuidado as decisões, sem-
pre colocando na balança 
o que é mais relevante e 
tudo o que vai se ganhar 
mudando de emprego. “O 
jovem tem que preocupar 
com o futuro também, 
pois a carreira começa aos 
20 anos e vai acompanhá-
-lo ao longo da vida”.

várias carreiras, principalmente em 
estágio, a pessoa tente diversas 
áreas”.

A jornalista Larissa Souza foi 
uma das que aproveitou bastante 
o período de estágio durante a 
faculdade. Ela conta que, durante 
os 4 anos da graduação, passou 
por seis lugares diferentes: dois 
dentro da própria universidade, um 
projeto social na qual dava cursos 

para adolescentes carentes, uma 
empresa na qual trabalhou na 
assessoria de imprensa e em duas 
emissoras de televisão. 

“As minhas experiências duran-
te a faculdade foram fundamentais 
para o meu desenvolvimento como 
profissional, pois na sala de aula 
aprende-se apenas a parte teórica 
e nos estágios colocamos em prá-
tica”, finaliza.

mudança de perfil 
Ao contrário das gerações 

anteriores, os jovens, justamente 
por essa vontade de procurar novas 
experiências profissionais, não 
ficam muito tempo em um local. 
Yolanda ressalta que essa mudan-
ça no perfil obrigou os setores de 
recursos humanos a olharem essas 
pessoas de uma maneira diferente 
da tradicional. 

“Há 15 anos, quando comecei 
a minha carreira, recebíamos um 
currículo de um jovem com expe-
riências muito curtas e ficávamos 
desconfiados, achando que ele 
tinha algum problema ou algo 
do tipo. Hoje, o entrevistador 
que tiver esse critério terá poucas 
opções, pois é muito característico 
que quando há a possibilidade de 

1º Agronomia: r$ 2.076,24

2º Ciências Atuariais: r$ 1.645

3º Economia: r$ 1.601,16

4º Ciência e Tecnologia: r$ 1.457,81

5º química: r$ 1.371,46

6º Engenharia: r$ 1.355,93

7º Relações internacionais: r$ 1.340,64

8º Marketing: r$ 1.258,63

9º Farmácia e Bioquímica: r$ 1.257,85

10º Sistemas de informação: r$ 1.229,39

conheça as áreas que possuem
melhor remuneração de estágios:

Fonte: Nube
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trOFéu tAncredO neVes 2018

Nesta semana vamos repercutir mais um 
pouco sobre a solenidade de premiação 
da 31ª edição Troféu Tancredo Neves. O 

evento que teve como orador oficial, o presi-
dente da Usiminas, Sérgio Leite, foi realizado no 
auditório do Tribunal de Contas de Minas Gerais. 
Na mesma noite também comemoramos os 36 
anos do edição do Brasil. As fotos são de Eloy 
Lanna, Neilton Sávio e Valdez Maranhão.

Vera dias, João dias e geraldo camposcarlos eduardo, Paulo Pontes e doorgal Andrada

José renato, carlos Queiroz,
sérgio Braga e Vicente Amorim

Valdez maranhão, Bruno Falci e marcos Prota

renata costa e renato neto

Octávio Boccalini e Pedro Vergara

ione carvalho, eujácio silva e carolina Pimentel

carolina Pimentel e edy Fernandes
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daniel Amaro

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 música de Minas Gerais é 
um capítulo à parte na história 
cultural do país. São movi-
mentos, artistas e grupos que 
marcaram períodos, lutaram 
por causas importantes e con-
quistaram diversos públicos, 
extrapolando limites territoriais 
e temporais.  

Agora, três iniciativas afins 
e emblemáticas, verdadeiras 
vitrines da cultura artística e 
musical mineira, anunciam 
um encontro inédito. O tra-
dicional Minas ao Luar, rea-
lizado pelo Sesc, integrado 
ao Sistema Fecomércio MG, 
Sesc e Senac, vai realizar uma 
edição especial para comemo-
rar os 30 anos do programa 
Agenda e os 20 anos do pro-
grama Alto-Falante, ambos 
produzidos e transmitidos pela 
Rede Minas. Dois programas 
amplamente reconhecidos e 

premiados pela valorização 
artística e cultural do estado 
e do país.  

A grande festa será realiza-
da em 30 de junho, a partir das 
17h, na Praça do Centro de Cul-
tura Presidente itamar Franco 
(Rua Tenente Brito Melo, 1090, 
Barro Preto). Duas atrações 
especiais vão representar um 
recorte importante da poesia 
e da sonoridade da música 
mineira: a banda Pato Fu, li-
derada por Fernanda Takai e 
que se firmou no cenário inde-
pendente do rock nacional nos 
anos 1990, e a banda Graveola, 
considerada uma das mais 
relevantes da geração formada 
em Belo Horizonte neste início 
de século. A entrada é gratuita 
e a atração tem apoio da Code-
mge e da Rede Minas.  

Durante a realização desta 
edição especial do Minas ao 

Luar uma outra iniciativa do 
Sesc também homenageará 
os programas da Rede Minas. 
Na ocasião o Projeto Parede, 
voltado para valorização das 
artes visuais, vai convidar os 
artistas Gabriel Dias e Kid Azu-
crina para criação de uma obra 
inédita, ao vivo.

O trabalho será executado 
em um painel instalado na 
entrada do Centro de Cultura 
Presidente itamar Franco, onde 
ficará exposto e fará referência 
aos programas Agenda e Alto-
-Falante. Esta edição especial 
do projeto foi idealizada pelo 
jornalista João Perdigão.

A proposta dos artistas é 
explorar as características de 
suas obras autorais, como a 
escrita, abstrações e figura-
ções em uma grande home-
nagem aos programas da 
Rede Minas.

Férias escolares aumenta em 25%
número de acidentes domésticos

O mês de julho é um dos mais 
queridos pela criançada, que 
aguarda ansiosamente pelo reces-
so escolar. A época é de descanso 
para os meninos e meninas, mas 
exige atenção redobrada dos pais. 
Esse período, juntamente com 
dezembro e janeiro, é responsável 
pelo aumento de 25% no volume 
de acidentes domésticos. Por ano, 
110 mil crianças são hospitalizadas, 
sendo que 90% dos casos pode-
riam ser evitados. Afogamento, 
queda, sufocação, queimaduras, 
choque elétrico, envenenamento 
por plantas e animais venenosos 
são as ocorrências mais frequentes.

A médica pediatra Márcia 
Figueiredo alerta que até pelo 
menos os 7 anos de vida, a criança 
deve estar sempre vigiada, pois 
ainda não tem maturidade sufi-
ciente para identificar possíveis ris-
cos. “é principalmente nessa época 
do ano que os pais ou responsáveis 
devem ter mais atenção, pois as 
crianças passam a maior parte do 
tempo dentro de casa. Eles não 
devem descuidar nem um minuto 
dos pequenos”.

Ela explica que são muitos os 
acidentes que podem ocorrer com 
as crianças, mas que a maioria tem 
prevenção. “Um dos pontos impor-
tantes é a questão da eletricidade. 
é imprescindível não deixar fios 
à mostra e desencapados, assim 
como todas as tomadas devem 
ser tampadas ou escondidas com 
os próprios móveis da casa. Os 
eletrodomésticos devem ficar fora 
do alcance das crianças, como ferro 
de passar e secador de cabelo, pois 
podem causar queimaduras”.

Ainda no quesito eletrodomés-
tico, a cozinha é um dos lugares 
que deve ser evitado pelas crian-
ças. “A trempe do fogão também 
é um perigo. Ao cozinhar é impor-
tante manter os cabos das panelas 
sempre voltados para dentro. Guar-
dar em um lugar seguro os objetos 
pontiagudos como facas e garfos 
e também vidros como copos e 
pratos. Os materiais de limpeza e 
os remédios devem ser mantidos 
em locais altos para evitar que a 
criança mexa”, salienta.

Para quem possui piscina em 
casa, a dica é colocar um portão ou 
uma cerca que impeça a entrada. 
“Nesse tempo mais frio, como não 
estão em uso, é bom colocar uma 

lona de material resistente cobrin-
do-a. Ela também pode ajudar na 
prevenção de acidentes”. Deixar a 
roupa de molho em baldes, bacias 
e até mesmo na máquina de lavar 
com a tampa aberta é um risco. 
“Os pequenos são bem curiosos 
e querem saber de tudo. Depen-

dendo da quantidade de água 
no recipiente, pode acontecer um 
afogamento”.

Os brinquedos também são 
motivo de preocupação, principal-
mente, aqueles com peças peque-
nas. “Elas podem ser facilmente 
engolidas e causar asfixia. Os pais 

devem prestar atenção se são 
apropriados para a idade. Outros 
objetos também oferecem risco de 
sufocamento como grampos, clipes, 
moedas, botões, sacolas plásticas, 
tampa de caneta etc. Todos devem 
ser mantidos longe do alcance. Os 
pais ou responsáveis nunca devem 
deixar o menor sob a supervisão de 
outra criança maior”, reforça.

E mesmo tomando todos os cui-
dados, algum acidente ainda pode 
acontecer. De acordo com a pediatra, 
caso venha a ocorrer, o fundamental 
é manter a calma para oferecer os 
primeiros socorros e procurar ajuda 
nos serviços de emergência.

incidentes
A professora Cleusa Ramos pas-

sou por momentos de tensão com 
o filho Davi de 5 anos. “Deixei ele 
brincando sozinho na sala por um 
minuto e quando voltei percebi que 
estava um pouco estranho. questio-
nei o que tinha acontecido e não me 
respondia. Ele começou a fazer ânsia 
de vômito e então perguntei nova-
mente. Foi aí que ele apontou para 
um brinquedo de montar e colocava 
a mão na garganta. imaginei que ele 
pudesse ter engolido alguma peça”.

Ela conta que ligou imedia-
tamente para o pediatra e foi 
até o consultório. “O médico 
examinou a garganta e viu que 
estava bem vermelha e pediu 
um exame de raio-X. O resultado 
comprovou um corpo estranho. 
Era uma peça pequena de cerca 
de 1 cm. Felizmente, o objeto saiu 
normalmente nas fezes e não foi 
preciso nenhum procedimento 
para retirada. Mas foi um grande 
sufoco”, relata.

A manicure Raquel Neves tam-
bém teve problemas com o filho 
Gustavo, de 8 anos. “Ele estava 
brincando com um amiguinho 
de super-herói. Foi só eu virar as 
costas para ele subir na estante e 
pular. Bateu a cabeça na mesinha 
de centro e desabou a chorar. 
Fiquei nervosa, porque tinha mui-
to sangue e pensei ser alguma 
coisa mais grave. Pedi para minha 
filha mais velha levar o amigo de 
volta para casa e fui direto para o 
hospital. Chegando lá, o médico o 
examinou e disse que foi um corte 
pequeno próximo a sobrancelha e 
precisaria dar três pontos. Esse foi 
um dos piores momentos, além do 
susto da queda. Mas, graças a Deus 
acabou tudo bem”, finaliza.

90% dos casos poderiam ser evitado com ações de prevenção
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Amams realiza encontro 
regional em Bocaiuva

Foi realizada no último dia 
25, em Bocaiuva, o primeiro 
de uma série de Encontros Re-
gionais promovidos pela Asso-
ciação dos Municípios da área 
Mineira da Sudene (Amams), 
que contou com a participação 
de prefeitos, vereadores e popu-
lação da microrregião do Portal 
do Norte. O encontro regional 
tem o intuito de aproximar a 
entidade de outros municípios 
e levar à população a realidade 
vivenciada pelos gestores nesse 
momento de crise, além da 
criação de uma pauta conjunta 
de reivindicações que será apre-
senta aos governos estadual e 
federal.

Durante o encontro, o pre-
sidente da Amams e prefeito 
de Januária, Marcelo Felix 

(PSB), salientou que 90% dos 
municípios não tem receita 
própria e depende dos repasses 
que vem do estado e União. 
A situação se agrava quando 
essas rubricas são retidas e 
obriga os prefeitos a usarem os 
recursos próprios para manter 
os serviços essenciais que de-
veriam ser pagos pelo estado, 
isso acaba prejudicando outros 
setores, como saúde, educação 
e transporte escolar, gerando 
um caos administrativo.

Ainda em seu discurso, o 
presidente afirma que o docu-
mento produzido da reunião 
com os prefeitos servirá para 
elaborar um diagnóstico que 
a Amams entregará a cada 
candidato a governador e presi-
dente da República, pois não se 

justifica a discriminação contra 
o Norte de Minas, que é prete-
rido em obras e benefícios em 
relação ao Sul de Minas. O pri-
meiro ponto a ser cobrado dos 
eleitos em 2018 é o pagamento 
dos débitos com as prefeituras 
e ainda fortalecer os hospitais 
microrregionais, para com isso, 
desafogar a situação hospitalar 
em Montes Claros.

A prefeita de Bocaiuva, 
Marisa Souza (MDB), que é 
a primeira vice-presidente da 
Amams, salientou a impor-
tância de aproximar a Amams 
dos prefeitos e isso passa pela 
união, visando enfrentar as 
dificuldades. Ela lembrou que 
existe o risco de colapso nos 
hospitais, como exemplo dos 
recursos retidos. Marisa desta-
cou ainda que o total de valores 
em atraso em seu município 
ultrapassa R$ 10 milhões, desse 
total, R$ 8,4 milhões são da 
área da saúde.

O vereador Daniel Dias 
(PCdoB), como representante 
da Associação dos Vereadores 
da área da Sudene, defendeu 
a união da classe política para 
enfrentar as dificuldades. Ele 

propôs o bom senso em mui-
tos momentos. O deputado 
Carlos Pimenta (PDT) criticou a 
situação que o estado deixa 
as prefeituras e afirma que um 
exemplo disso é o cabide de 
emprego, pois são mais de 100 
mil cargos de confiança que 
foram nomeados. O deputado 
Gil Pereira (PP) reforçou a situa-
ção, salientando que o modelo 
implantado pelo governador 
Fernando Pimentel (PT) não 
deu certo.

O diretor técnico da Ama-
ms, Raphael Castro mostrou 
os dados técnicos, feitos pela 
AMM, onde Augusto de Lima 
tem R$ 1,3 milhões retidos; 
Bocaiuva com R$ 10,942 mi-
lhões; Buenópolis com R$ 2,3 
milhões; Coração de Jesus com 
R$ 6,4 milhões; Felixlandia com 
R$ 3 milhões; Olhos D’água 
com R$ 1,8 milhão e Glaucilân-
dia com R$ 872 mil. O prefeito 
de Juramento, Wendel Pereira 
(PP), reforçou a situação grave 
e que está quebrando os mu-
nicípios.  Vice-prefeito de Fran-
cisco Dumont, Francisco Silva 
(PP), afirma que seu município 
tem R$ 2 milhões a receber.

Vários prefeitos
participaram
do encontro
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“minas ao luar” apresenta
Pato Fu e graveola

Show em Belo Horizonte comemora
aniversários dos programas Agenda e Alto-Falante
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loraynne Araujo

o seu consórcio multibrasileiro

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Forró de Boteco iniciou a 
programação oficial da Julifest 
com a eleição da rainha e das 
princesas da festa no Mercado 
Municipal. Além do desfile das 
candidatas e escolha das cam-
peãs, o evento contou com a 
apresentação da banda Forró 
News. No sábado, o arrasta-pé 
aconteceu no restaurante quatro 
Estações ao som da banda Forró 
du Bão. 

Criada para aquecer o comér-
cio local durante o período das 
festas juninas e fortalecer o ritmo 
do forró, o evento contou com 
grande público no primeiro fim 
de semana. “A criação da festa foi 
positiva. No ano passado, o mo-

vimento já foi excelente. Espero 
que o Forró continue por muito 
tempo”, disse Rosana Pedrosa, 
proprietária do bar Tropeirô, lo-
calizado no Mercado Municipal. 

“é importante resgatar o 
ritmo do forró, que estava com 
pouco espaço. é gratificante ver a 
casa cheia para um show nosso”, 
completou o vocalista da banda 
Forró News, Eduardo Santos. 

Para o público, que prestigia 
a festa, o forró é mais uma opor-
tunidade de entretenimento. 
“Gostei da criação deste evento. 
é mais uma festa para alegrar a 
cidade”, contou Lívia Tabari, que 
foi assistir a eleição da rainha e 
acompanhar o show do primeiro 
dia do Forró de Boteco. 

Pl prevê multa de até r$ 20 mil
para maus-tratos e abandono animal

Aquele ditado de que o cão é 
o melhor amigo do homem nem 
sempre é levado a sério por nós. 
Segundo dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), no Brasil 
existe mais de 30 milhões de animais 
abandonados, sendo 10 milhões 
de gatos e 20 milhões de cães. Nas 
cidades grandes, para cada cinco 
habitantes, há um cachorro, sendo 
que 10% estão abandonados. No 
interior, a situação não é diferente: 
existem locais onde o número chega 
a um quarto da população humana. 

Foi justamente pensando nessa 
realidade que o vereador Osvaldo 
Lopes (PHS) protocolou o projeto 
de lei número 198/2017. O PL afirma 
que “fica proibida, no Município de 
Belo Horizonte, a prática de maus-
-tratos contra animais” e quem não 
respeitar essa determinação poderá 
sofrer desde advertência por escrito 
a multa simples, passando por 
suspensão ou cassação de registro, 
licença, permissão, autorização ou 

alvará, no caso de estabelecimentos 
comerciais. A multa terá um valor 
mínimo de R$ 200 e pode chegar 
a R$ 200 mil.

Lopes afirma que a ideia do 
projeto surgiu pelo fato de que há 
séculos o ser humano tem visão 
distorcida sobre os animais. “Como 
vereador eleito pela causa animal, 
tenho a obrigação de legislar a 
favor deles e, no caso do presente 
projeto de lei, acredito que intensi-
ficar as multas contra maus-tratos 
será uma forma de evitarmos 
novas barbáries”.

questionado sobre para onde 
irá os animais após o resgate, ele 
afirma que isso ainda será definido 
por um decreto da prefeitura, pois 
essa análise é de responsabilidade 
do Executivo. “A minha sugestão 
é de que eles sejam direcionados 
para adoção responsável”.

Além disso, eles deverão ser 
microchipados e os custos desse 
procedimento ficará a cargo do 
infrator. “Em casos de reincidência, 
as multas aplicadas serão aumen-
tadas”.

controvérsia 

Para a protetora animal e bacha-
rel em direito Val Consolação, o pro-
jeto de lei apresentado pelo vereador 
é confuso, pois, na sua avaliação, a 
prefeitura não tem pessoal suficiente 
para fiscalizar. “Ainda não sei se o PL 
passou pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça da Câmara que avalia se 
há indícios de inconstitucionalidade 
de algum parágrafo ou artigo”.

A protetora questiona a eficácia 
da lei. “Destinar a fiscalização à pre-
feitura me preocupa, pois sabemos 
que eles não fiscalizam e nem tem 
pessoas qualificadas para fazer esse 
tipo de trabalho. Na verdade, essa 
falha é do estado no geral. quem tra-
balha com a proteção animal sabe 
que, quando precisamos da polícias 
ambiental ou militar para que vejam 
alguma situação de maus-tratos, é 
muito difícil deles irem no local. E 
a Civil dificilmente investiga algum 
caso desse assunto”.

Outro fato levantado por Val é 
de que há leis federais e estaduais 
que versam sobre esse assunto. 

“Existe a lei estadual 22231/2016, 
que está em plena eficácia, e maus-
-tratos já é proibido no Brasil inteiro, 
na 9605/1998 fala sobre crimes 
ambientais de toda a natureza e 
contra qualquer tipo de espécie. O 
que vi nesse projeto é, na verdade, 
uma mistura de leis: a estadual com 
a 21970/2016, que é a de controle 
populacional, e a que proíbe a eu-
tanásia de animais sadios”. 

Ela reitera que o país é um dos 
melhores do mundo em termos de 
leis que protegem os animais, mas 
falta fiscalização. “qualquer inicia-
tiva para combate de maus-tratos 
é válido. Nossos parlamentares 
devem realmente ter esse olhar, 
pois eles são seres que sentem 
fome, frio e amor. Entretanto, 
acho que seria melhor se as po-

lícias fossem mais parceiras da 
gente, pois, se eles fizessem isso, 

não seria necessário fazer tanto 
projeto de lei”.

O edição do Brasil procurou a assessoria de Osvaldo Lopes para falar sobre as questões levantadas por Val. Em resposta, afirmaram que as outras leis são do âmbito penal e a que foi proposta pelo vereador é municipal, na qual as sanções servem também como uma forma de arrecadação para a cidade.Em nota, a Polícia Civil afirma que: “a questão é tratada com a devida seriedade e os casos que chegam ao conhecimento das au-toridades policiais, por meio de canais oficiais de denúncia, são apu-rados.  Para tal é imprescindível o registro de ocorrência dos crimes em Delegacias de Polícia ou unidades da Polícia Militar para que seja realizada a investigação. Os casos também podem ser denunciados, de forma sigilosa, pelo Disque Denúncia 181. Outrossim, o grande número de denúncias falsas que aportam na delegacia compromete a celeridade das investigações, avolumando o trabalho das equipes e dispensando recursos pessoais e materiais”.
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Forró de Boteco de itabirito
elege rainha da Julifest

 rainha da Julifest 
Das 22 associações participantes 

da 27ª Julifest, 14 contaram com par-
ticipantes na eleição da rainha e das 
princesas. Com idade entre 7 e 10 anos, 
as meninas foram julgadas nos quesitos 
simpatia, desenvoltura, elegância e 
traje típico por um júri técnico. A grande 
campeã da noite foi a representante do 
bairro Padre Adelmo, Sâmella Gonçal-
ves, de 8 anos. Lívia Cristina de Souza 
isaías, do bairro Novo Horizonte, e Júlia 
Abner, da Vila Gonçalo, foram eleitas as 
princesas da festa. 

Além da premiação em dinheiro 
recebida pelas vencedoras, todas as par-
ticipantes ganharam brindes cedidos por 
empresários da cidade e três pontos para 
os bairros representados para o concurso 
de barracas.

com idade entre 7 e 10 anos, as meninas foram julgadas
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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.

c A n A l   A B e r t O

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

1º Fórum BrAsileirO de HOtéis indePendentes receBe mAis de 400 PArticiPAntes

sAmBA HOtéis iniciA gestãO de HOtel em lAgOA dA PrAtA/mg

turismO nA AmAzôniA POde gAnHAr FOrÇA cOm inVestimentOs em AViAÇãO

Para apresentar soluções, estratégias e ferra-
mentas para se destacar em um mercado cada vez 
mais competitivo, a Nobile Hotéis realizou o 1º Fórum 
dos Hotéis independente. O evento foi realizado no 
Wydham Gardem Convencion Nortel, na zona norte 
de São Paulo. Mais de 400 gerentes, proprietários, 
fornecedores e demais players desse nicho assistiram 

sete palestras com temas relevantes para o setor e 
puderam fazer network. Durante o Forúm, foram 
abordados detalhes da posposta de soft brand e 
sua atuação de empresas dispostas a inovar, além 
da presença cada vez mais forte de redes hoteleiras 
nacionais e internacionais, tornando o mercado cada 
vez mais desafiador e competitivo.

A rede Samba Hotéis, que atua em Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Paraná, agora, conta com mais um 
hotel no estado mineiro, somando oito empreendi-
mentos. Localizando na cidade de Lagoa da Prata, na 
região Centro-Oeste, o local pertence ao ex-atleta pro-
fissional de futebol e pentacampeão mundial, Gilberto 
Silva. O hotel Samba Lagoa da Prata By Gilberto Silva 

possui duas torres. Uma com quatro andares e com 
elevador panorâmico, e outra com nove andares, sala 
para eventos e estacionamento. Os apartamentos de-
nominados Samba Super (categoria superior), Samba 
Suíte (categoria luxo) e Samba Premium (categoria 
superluxo) são espaçosos e aconchegantes. 

Fonte: Panrotas

Os aeroportos regionais têm conquistado 
cada vez mais espaço nas discussões sobre a re-
gionalização e o fomento do turismo no Brasil. 
Recentemente, conforme apontado pela Secreta-
ria Nacional de Aviação Civil (SAC), ao menos 50 
terminais de pequeno porte do País receberão R$ 
400 milhões em investimento para infraestrutura 
a cada dois anos, com o objetivo de preparar os 
locais para transportar moradores e turistas para 

áreas de difícil acesso. No fim de abril, a Comissão 
de Serviço de infraestrutura (Ci) do Senado Federal 
aprovou o relatório do senador Jorge Viana (PT) 
sobre o projeto que busca atrair mais investimentos 
públicos para a aviação civil na região da Amazônia 
brasileira, englobando nove estados. O documento 
deve seguir para votação ainda neste ato e acabará 
beneficiando o turismo da região.

Fonte: Info Aviação

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

Temporada de crzeiros. A temporada de cruzei-
ros no Brasil 2017/2018 apresentou um aumento de 
15% na oferta de cabines e manteve o número de 
sete navios na temporada. De acordo com os dados 
preliminares da Cruise Lines internacional Associa-
tion (Clia Brasil), 445 mil brasileiros embarcam em 
navios de cruzeiro na temporada 2017/2018, nú-
mero 4,2% menos na comparação com 2016/2017. 

Gringos em alta. Em abril, turistas internacio-
nais gastaram 499 milhões de dólares nos destinos 
brasileiros, um salto de 19,6% em relação ao mes-
mo mês do ano passado, quando a receita cambial 
do turismo alcançou 417 milhões de dólares. No 
acumulado do ano, o resultado também foi posi-
tivo com crescimento de 7,52%. A soma das recitas 
de janeiro a abril é de 2,43 bilhões contra 2,26 
bilhões registrados no mesmo período de 2017.

Fonte: Diário do Turismo

População idosa chegará a 33,7%.  Daqui 

a quatro décadas serão 73,5 milhões de ido-

sos em um universo previsto de 218 milhões 

de brasileiros, ou seja, corresponderá a 

33,7% da nossa população, segundo dados 

do iBGE. Movimento que já ocorre em países 

desenvolvidos, o envelhecimento da popula-

ção no Brasil vem se consolidando desde os 

anos 90, quando a expectativa de vida no 

estado de São Paulo, por exemplo, era de 

70 anos. E em 2020 saltou para 76 anos. E 

o impacto do envelhecimento populacional 

não se restringe apenas ao mercado de 

previdência privada ou pública ou ainda de 

convênios médicos - o mercado imobiliário 

também identifica este impacto. 

Fonte: Segs

“Nos sentimos agraciados por 
ter nosso trabalho reconhecido, 
depois de tantos anos em que 
pudemos doar nossa dedicação, 
carinho e respeito à educação. Sen-
timos vontade até de permanecer, 
mas é nova etapa de vida. Sendo 
agraciados com este certificado, 
percebemos que há reconheci-
mento do município”. Este foi o 
sentimento da agora aposentada 
Alicy Pereira do Carmo, antes lota-
da na Secretaria de Educação (SE) 
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). 

Outra ex-servidora, da Secre-
taria de Administração e Recursos 
Humanos (SARH), Regina Célia 
queiroga, ainda com lágrimas 

nos olhos, confessou: “Fiquei 
emocionada. Achei importante 
que fôssemos convidadas. Foi fator 
primordial”. Elas estavam entre 
os cerca de 30 servidores home-
nageados com certificados de 
reconhecimento e agradecimento 
pelo empenho e dedicação às ativi-
dades exercidas na administração. 
O grupo recebeu a recordação das 
mãos do prefeito Antônio Almas 
(PSDB) e de secretários municipais.

 
Preparação 

Ainda no evento foi lançado 
o “Programa de Preparação para 
Aposentadoria da Prefeitura de 
Juiz de Fora” (Ppap). O objetivo é 

proporcionar aos servidores recém-
-aposentados, ou em processo, 
uma programação voltada aos 
aspectos emocional e social, abor-
dando cidadania, desenvolvimento 
e plano de futuro, com intuito de 
estabelecer perspectivas na nova 
fase de vida, viabilizando inclusive 
o desenvolvimento de projetos 
empreendedores no decorrer do 
programa, como explicou a secre-
tária de Administração e Recursos 
Humanos, Andréia Goreske. 

O Ppap está sustentado em três 
eixos estruturantes: reconhecer, reor-
ganizar e recomeçar. A expectativa é 
de que as inscrições sejam realizadas 
na primeira semana de julho.

Delegado Christiano Xavier (PSD) foi 
eleito o novo prefeito de Santa Luzia, na 
Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
no dia 24. De acordo com o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), ele 
recebeu 54,38% dos votos.

A eleição suplementar foi realizada 
após Roseli Ferreira Pimentel (PSB), presa 
por suspeita de envolvimento na morte de 
um jornalista, ter renunciado ao cargo no 
dia 24 de maio.

Luiz Sérgio Ferreira Costa (PSL) com-
põe a chapa e é o novo vice-prefeito. De 
acordo com o TRE, 117.673 pessoas foram 
às urnas em Santa Luzia, o que representa 
76,17% do eleitorado. Foram 4,71% votos 
em branco e 10,02% votos nulos. Outros 
cinco candidatos disputaram as eleições 
na cidade.

Roseli Pimentel está em prisão domi-
ciliar desde o dia 7 de outubro. Além da 
suspeita de participação em homicídio, 
ela foi alvo de uma operação que apura 
suspeita de fraude na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PJF entrega certificado e lança
programa para aposentadoria
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Christiano Xavier é o
prefeito de Santa Luzia

delegado ficará a frente da prefeitura até dezembro de 2020
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https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/eleitores-de-santa-luzia-vao-as-urnas-neste-domingo-apos-renuncia-de-prefeita.ghtml
https://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/prefeita-de-santa-luzia-e-presa-por-suspeita-de-envolvimento-em-morte-de-jornalista.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/em-prisao-domiciliar-prefeita-de-santa-luzia-renuncia-ao-cargo.ghtml
https://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/prefeita-de-santa-luzia-e-presa-por-suspeita-de-envolvimento-em-morte-de-jornalista.ghtml
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QuAndO A cOrruPÇãO mAncHA O esPOrte
Rússia, país que sedia a Copa do Mundo, é exemplo de capítulo sujo dessa história

De 4 em 4 anos, o mundo volta 
suas atenções para os megaeventos 
esportivos, como as Olímpiadas e a 
Copa do Mundo, que surpreendem 
tanto nos espetáculos quanto nos 
escândalos de corrupção. A Rússia, 
sede da Copa em 2018, chocou o 
mundo, em 2014, com um esquema 
cinematográfico de fraude a exames 
antidoping de atletas comandado 
pela própria Rusada, agência russa 
de combate ao doping, tudo com a 
chancela do governo. “A corrupção 
e os desvios no esporte são, acima 
de tudo, estruturais. Entidades são 
criadas sem controles externos, sem 
a necessidade de prestar esclareci-
mento e com o poder 
de ter nas mãos um 
dos maiores produtos 
de entretenimento do 
mundo”, é o que diz 
Jamil Chade, corres-
pondente internacional 
do jornal O Estado de 
São Paulo há 18 anos e 
autor do livro “Política, 
Propina e Futebol”, que 
detalha o antro de cor-
rupção na Federação internacional 
de Futebol (Fifa).

Ele acrescenta que se trata de 
um meio de clientelismo. “Favores 
políticos são feitos e pagos em 
votações que deveriam ter como 
único argumento o esporte. isso, 
somado ao fato de não se ter limites 
de mandatos em várias entidades, 
contribui para um amplo sistema de 
impunidade”.

A terra de Vladimir Putin, pre-
sidente da Rússia e ex-agente da 
KGB (agência de serviço secreto so-
viético), investiu pesado para sediar 
grandes eventos esportivos. E, com-
petindo em casa ou fora, os atletas 
sempre se mostraram imbatíveis. 
Seja nas Olímpiadas, no Mundial de 

Atletismo, nos Jogos de inverno ou 
por todo o histórico do país, russos 
liderando quadro de medalhas não 
causava estranhamento. Mas, há 4 
anos, o prestígio de uma das maiores 
potências do esporte foi colocado 
em xeque. 

O documentário, da TV alemã 
ARD, “The secrets of Doping: How 
Russia makes its winners” (Os segre-
dos do doping: como a Rússia fabrica 
seus campeões) mostrou a existência 
de uma rede de corrupção milionária 
formada por atletas, dirigentes e 
cientistas para fraudar o resultado 
de exames antidoping. O laboratório 
de antidopagem de Moscou já havia 
sido alvo de denúncias antes, mas 
a reputação do pesquisador que o 
comandava, Grigory Rodchenkov, 

sempre salvou a insti-
tuição de investigações 
mais profundas.

Na época, Grigory 
negou veementemen-
te as acusações. Já 
em 2017, revelou tudo 
para o documentarista 
Bryan Fogel em “Ícaro”. 
O documentário da 
Netflix, que ganhou o 
Oscar em 2018, mos-

tra Grigory como tutor de Bryan no 
plano de recorrer ao doping para 
impulsionar resultados no ciclismo 
e, principalmente, mostrar como 
é possível escapar dos resultados 
positivos. Tão chocante quanto soa: 
o cientista que deveria garantir um 
esporte mais limpo mostrou, diante 
das câmeras, como ganhar compe-
tições com atletas dopados.

solução política

Depois de estabelecer duas 
comissões disciplinares em julho 
de 2016, o Comitê Olímpico inter-
nacional (COi) anunciou uma série 
de decisões, em dezembro de 2017, 
criticadas como brandas.

“Após 17 meses de trabalho 
extenso, a Comissão Schmid 
confirmou a manipulação sis-
têmica das regras e do sistema 
antidoping na Rússia, por meio 
da ‘Metodologia dos positivos 
que desaparecem’ durante os 
Jogos Olímpicos de inverno de 
Sochi 2014, bem como os vários 
níveis administrativos, legais e 
de responsabilidade contratual, 
decorrente do descumprimento 
das respectivas obrigações das 
diversas entidades envolvidas. 
Depois de discutir e aprovar o 
Relatório Schmid, o Conselho 
Executivo do COi, dentre outras 
decisões, suspendeu o Comitê 
Olímpico Russo (ROC)”, informou 
o COi em resposta a reportagem.

A investigação durou mais 
tempo que a punição. Em fevereiro 
deste ano, o chefe do ROC, Alexan-
der Zhukov afirmou que o COi havia 
retirado a suspensão da Rússia. 
Para Chade, a solução foi política. 
“O COi basicamente encontrou 
uma solução para não abrir uma 
crise com Putin e, de uma forma 
hipócrita, permitiu que atletas 
competissem. Houve um doping 
de estado e o que vimos foi um 
esforço global para salvaguardar os 
interesses econômicos e políticos”. 

Chade afirma que, para lim-
par o esporte, pouco foi feito. 
“Por mais que o escândalo tenha 
chacoalhado o mundo olímpico, 
ouso dizer que o doping venceu 
e que as medidas tomadas não 
foram suficientes para evitar que, 
no futuro, outro grande país siga 
a mesma linha”, critica.

Falta exemplo

As formas de corrupção não se 
limitam a gestão. “quando Messi 
foi depor num tribunal da Espanha 
por evasão fiscal, foi aplaudido na 
entrada. Um herói que faz gols e 

não cumpre sua função social de 
distribuir renda - como todos os 
cidadãos - não entendeu que sua 
missão não é apenas a de colocar 
um sorriso no rosto de uma criança. 
é de um cinismo imenso ver craques 
disputando jogos beneficentes para 
arrecadar dinheiro para causas 
sociais. O melhor sistema de distri-
buição de renda e de solidariedade 
continua sendo o pagamento justo 
de impostos”, avalia Chade.

Para o professor do Departa-
mento de Educação Física e Huma-
nidades da Faculdade de Educação 
Física da UNiCAMP Sérgio Settani 
Giglio é preciso revitalizar o meio 
esportivo. “Seria importante ques-
tionar e debater um modelo de 
esporte interessante para grande 
parte da comunidade esportiva 
mundial. Será que os modelos 
de megaeventos realmente são 
necessários? Por experiência pró-
pria, podemos afirmar que os 
megaeventos que passaram por 
aqui deixaram como grande lega-
do a remoção de muitas famílias 
de suas casas, de pouco acesso 
ao evento para grande parte das 
pessoas e de um esquema de cor-
rupção na construção das arenas 
esportivas”, finaliza.

Os maiores prejudicados? Para 
Chade, cidadãos e atletas. “Dinhei-
ro que poderia estar sendo distribu-
ído para comunidades e categorias 
de base acabam em contas secre-
tas. quem se apoderou do esporte 
para promover um enriquecimento 
pessoal ignora o poder social que 
o esporte pode ter em uma nação. 
Portanto, a corrupção no esporte 
não é apenas um problema para 
os atletas, mas para a cidadania”. 

Para o bem ou para o mal. 
Esporte, poder e política sempre se 
misturaram. Com o apelo da paixão 
alheia e os ares de informalidade, 
o que talvez tenha demorado foi a 
percepção do tamanho desse poder.

“quando Messi
foi depor num

tribunal da
Espanha por
evasão fiscal,
foi aplaudido
na entrada”
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Tradição dos Favoritos

Depois de uma fase classi-
ficatória muita disputada, a ló-
gica predominou, com exceção 
da Alemanha, eliminada pela 
primeira vez em sua história na 
primeira etapa. Ela estreou e 
terminou mal: só fez um jogo 
bom contra a Suécia, insufi-
ciente para classificá-la. Todos 
os demais favoritos – incluindo 
seis ex-campeões mundiais – 
passaram para as oitavas de 
final. Alguns no último instan-
te, como a Argentina, 
que ressurgiu na 
corrida pelo 
título, após 
o péssimo 
início. Dos 
a z a r õ e s , 
a Polônia, 
vitoriosa no 
último jogo, 
decepcionou 
mais do que o 
Peru, que venceu 
a Austrália por 2 x 0, mas foi o 
único sul-americano desclassifi-
cado. A Colômbia, na 3ª rodada, 
venceu o Senegal, ultrapassado 
pelo Japão pelo critério de de-
sempate que privilegia a seleção 
com menor número de cartões.

O Brasil estreou mal ao 
empatar contra a Suíça, ganhou 
praticamente nos acréscimos a 
segunda partida, contra a Costa 
Rica; e fez seu melhor jogo con-
tra a Sérvia. Não chegou a em-
polgar, mas aos poucos ganhou 
confiança dos torcedores para 
seguir adiante, se passar pelo 
México nesta segunda-feira, 2 
de julho. Já Uruguai, Bélgica 
e Rússia foram as seleções que 
mais entusiasmaram suas tor-
cidas, entre as 16 classificadas 
para as oitavas. A equipe uru-

guaia manteve regularidade e 
venceu bem a Rússia por 3 x 0, 
até então considerada grande 
surpresa da Copa, juntamente 
com a equipe belga, que dis-
putou a 1ª colocação com a 
inglaterra, também classificada 
com folga numa chave fácil.

A Croácia fez ótima cam-
panha: venceu todos os jogos, 
fez sete gols e tomou só um. 
A Espanha apresentou igual-
mente bom desempenho e, 

com belo futebol, fez 
contra Portugal a 

melhor partida 
do começo da 

competição. 
O s  p o r t u -
gueses so-
frem com a 
dependência 

quase exclusi-
va dos gols de 

Cristiano Ronaldo. 
quando ele não vai 

tão bem, como no último jogo 
da 1ª fase, a sua seleção tem 
enormes dificuldades contra 
qualquer adversário. A França 
foi para as oitavas com apenas 
3 gols e só tomou um, mas 
fez contra a Dinamarca a pior 
partida (sem gols) da etapa 
inicial da Copa. 

Fora o jogo inaugural, Rús-
sia e Arábia Saudita, inglaterra 
x Panamá e Bélgica x Tunísia, 
os jogos classificatórios fo-
ram difíceis, mesmo contra as 
equipes sem tradição. Estas 
mostraram grande evolução 
defensiva contra os tradicionais 
favoritos, e não será surpresa se 
um, dois ou até três campeões 
mundiais ficarem de fora das 
quartas de final que começam 
na sexta-feira, dia 6.

Divulgação

coluna da copa


