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site de infidelidade reúne
117 mil PessOas em minas

D izem que para “trair e coçar é só começar” e, segundo 
pesquisa feita pela plataforma Ashley Madison, os mineiros 
sabem bem disso. É que dos 55 milhões de usuários do site, 

que foi criado para reunir pessoas comprometidas em busca de um 
caso extraconjugal, 117 mil são mineiros. O estudo mostrou também 
as principais causas que levam uma pessoa a trair e a busca por 
satisfação sexual não é o único motivo alegado pelos infiéis.
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Prestes a completar 60 dias de administração, 
Romeu Zema (Novo) não teve trégua. Pelo con-
trário, o início de seu mandato está regado de 
problemas. A começar pela falta de dinheiro no 
caixa do Estado, que se traduz em dificuldade para 
resolver compromissos diversos, como o atraso do 
salário dos servidores públicos. Já no âmbito da 
Assembleia, os 56 parlamentares dos grupos de 
oposição e independentes podem ser outra pedra 
no caminho para os próximos meses.

De acordo com pesquisa da Fecomércio MG, 73% dos empresários mineiros esperam, nos 
seis primeiros meses do ano, vendas melhores em relação ao segundo semestre de 2018. 
Carnaval e Dia das Mães são algumas das datas que despertam o otimismo no comércio 
das principais regiões do Estado.

CDL/BH: NOVA DIRETORIA TOMA POSSE
retrocesso na
saúde mental

Uma determinação do Ministério 
da Saúde, com a possibilidade da volta 
de métodos antigos, como o uso de 
aparelhos de eletroconvulsoterapias, 
recebeu repúdio imediato do Conselho 
Regional de Psicologia de Minas Gerais. 
Segundo o conselheiro e coordenador 
das comissões de saúde mental, Felippe 
de Melo, essa orientação de Brasília 
representa o fim de uma conquista de 
40 anos atrás, que assegura que os pa-
cientes com transtornos mentais sejam 
cuidados de maneira humana e sem 
sofrimento físico.

Comércio está otimista
para primeiro semestre

lesões afastam atletas
e amadores do esporte
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Pais devem redobrar atenção à saúde
dos filhos na volta às aulas

evento reúne 72
homenageados 
em Juiz de fora
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Em solenidade com 
mais de 500 convidados, 
o empresário Marcelo de 
Souza e Silva (foto) foi 
empossado presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Belo Horizonte (CDL/
BH). O ato solene teve o 
encerramento comanda-
do pelo vice-governador 
Paulo Brant (Novo) e con-
tou ainda com dezenas 
de autoridades, sobretudo 
do segmento produtivo 
mineiro. 

60 dias de problemas para
romeu Zema

Por enquanto, apenas dificuldades
na agenda diária do governador
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Jacqueline ávila assume 
presidência da fadecit

A presidência da 
Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento da 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas 
Gerais (Fadecit) tem um 
novo nome à frente da 
instituição: Jacqueline 
Ávila. Ela promete uma 
gestão voltada para o 
campo da inovação.
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E D I T O R I A L
empreitada para o governador 

O governador Romeu Zema (Novo) precisa ser um apoiador mais firme do setor 
produtivo mineiro e nacional na hora de debater com as autoridades de Brasília 
uma solução intermediária, evitando a decisão da Vale de paralisar as atividades 
durante o descomissionamento das barragens em Minas. Essa determinação, cer-
tamente, seria mais grave na economia mineira que já vive uma situação caótica.

Até mesmo os mais leigos no assunto exigem uma punição severa aos res-
ponsáveis pelos recentes acontecimentos que culminaram com o desabamento 
da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho. Isso é fato. Afinal, houve um 
crime e, pela legislação brasileira, alguém terá de ser punido exemplarmente.

A Vale deve ser mais cautelosa em suas ações fiscalizadoras para evitar 
tragédias anunciadas como essas. No entanto, a empresa decidir de maneira 
unilateral o que fazer é o mesmo que tentar apagar incêndio com gasolina. A 
ideia de suspender a produção em todas as cidades onde existem as barragens a 
montante foi, no primeiro momento, uma forma de pressionar o governo federal 
e encostar o Judiciário na parede. Só que agora, a alta direção da mineradora 
estaria fazendo o jogo dos principais acionistas. Muitos deles, como se sabem, 
consideram ser essa a oportunidade de deixar de lado o projeto de mineração 
em Minas, investindo mais pesado no Norte do Brasil. 

Em Belo Horizonte, ouve-se no dia a dia uma espécie de alerta direcionado 
aos moradores do Pará informando que eles seriam as próximas vítimas no 
futuro, assim como aconteceu em Mariana e Brumadinho. Segundo avaliam os 
populares, a Vale só tem o plano de expandir, mas falta compreensão para assumir 
a responsabilidade pelos estragos causados. Mesmo porque, agora, ela deixa a 
“bomba-relógio” ao cuidados do poder público, especialmente os municípios. 

Essa possibilidade de desativação de 10 minas, de uma hora para outra, sem 
um plano de contrapartida, é como um soco no estômago dos administradores 
públicos. É claro que se trata de um assunto polêmico e de inestimável interesse 
social e econômico. Basta ver que, de acordo com levantamento realizado pela 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), a perda devido à 
desativação representaria algo em torno de R$ 23,3 bilhões, o equivalente a soma 
de riquezas produzidas em quase todas as cidades mineiras. 

Como se não bastasse isso, do ponto de vista social, uma média de 70 mil 
empregos seria colocados em risco na denominada cadeia produtiva. Na região 
metropolitana, especialmente nos municípios do denominado quadrilátero 
ferrífero, o impacto negativo no comércio já é uma realidade. É necessário muita 
criatividade para a retomada do crescimento pelo menos aos patamares do ano 
passado, embora o cenário siga numa direção desfavorável, principalmente 
no que se refere geração de emprego e renda. Somado a tudo que já foi dito, 
acrescenta-se a receita negativa das prefeituras do rincão mineiro que seriam 
inteiramente desidratadas em suas capacidades de investimento, comprometendo 
setores básico, como educação, saúde e infraestrutura.

O governador terá que unir força com todos os seus coestaduanos na busca 
de uma saída positiva para essa demanda. É para isso que ele foi eleito, com 
mais de 70% dos votos dos mineiros. Deus o conduza nesta árdua empreitada.

Diz um velho ditado que “a Justiça 
tarda, mas não falha”. Em contrapon-
to, é bom lembrar outro pensamento, 
ainda bem mais conhecido e popular, 
que assegura que “toda regra tem 
exceção”. A nós, grande maioria dos 
pobres mortais não inclusos nas listas 
de “Vossas excelências”, resta mais 
um ditado: “Ver para crer”.

Nas últimas semanas, além das 
tragédias morais envolvendo classes, 
digamos, privilegiadas, não só em Bra-
sília - às quais já estamos acostumados 
- como em outros rincões de Norte a 
Sul, também tragédias naturais (de 
natureza!), assolaram o nosso país, 
como as chuvas torrenciais no Rio de 
Janeiro. No caso, porém, também ou 
principalmente, há culpados humanos, 
geralmente eleitos ou escolhidos diri-
gentes e altos funcionários de órgãos 
públicos, que parecem desconhecer 
que é preciso agir para prevenir e/ou 
minorar eventuais danos de intempé-
ries. Quem sabe, talvez apenas aplican-
do (e nunca desviando) corretamente 
as verbas obtidas pelos impostos 
cobrados da população, muitos pro-
blemas fossem evitados.

Infel izmente, também temos 
muito mais a lamentar, como os 
dolorosos desastres que ceifaram 
vidas em Brumadinho e no CT do 
Flamengo, locais onde faltaram com-
petência, seriedade e um mínimo de 
juízo para os irresponsáveis que têm 
que ser punidos pelas suas omissões 
assassinas.

Cabe à Justiça apurar os fatos 
e punir exemplarmente os algozes 
de crianças, homens e mulheres, de 
animais de toda espécie, do meio 
ambiente e da natureza como um 
todo e até da nossa história – o Mu-
seu Nacional é lamentável exemplo. 
Que a Justiça haja com exatamente 
a competência, seriedade e juízo que 
tanta falta fizeram aos que pelas suas 
ações (ou falta delas) ocasionaram 
as matanças, não só as recentes, 
mas as inúmeras anteriores como 
a de Mariana. É imprescindível que 
a Justiça atue com celeridade. Sim, 
é preciso agir com rapidez e não 
apenas deixar que inescrupulosos 
consigam empurrar com a barriga os 
processos, sem que nenhuma ação 
penal seja determinada e cumprida, 

sem que as famílias que sofreram 
com a perda de entes queridos e de 
bens materiais tenham ao menos o 
consolo de saber que a Justiça não 
está cega, mas de olhos abertos para 
agir com razão e firmeza. 

E como envelhecer não é para os 
fracos, eu, que já passei dos meus 40 
e muitos anos, me lembro de “lime-
light” ou, se preferirem, “luzes da 
ribalta”, quando Calvero (Charles 
Chaplin) diz para Terry (Claire Bloom): 
“nos meus últimos anos preciso da 
verdade. Verdade! É só o que resta. 
Verdade. É tudo o que eu quero. e 
um pouco de dignidade...”.

Realmente é da verdade que 
todos nós necessitamos. Chega de 
mentiras e subterfúgios. Que se 
puna, sem dó nem piedade, àque-
les que por ação ou omissão forem 
responsáveis. E, se inocentes houver 
entre os levados à julgamento, que 
seja comprovado que a eles não cabe 
qualquer tipo de culpa. Com verdade 
e dignidade será possível acreditar 
que a esperança de dias melhores 
deixará de ser um sonho para se 
tornar real.

ministério da saúde coloca em risco
décadas de conquista na saúde mental

O Ministério da Saúde di-
vulgou uma nota técnica 
(nº11/2019) propondo 
novas diretrizes de saúde 

mental. Entre as mudanças apon-
tadas, o documento dá aval para a 
compra de aparelhos de eletrocon-
vulsoterapia para o Sistema Único 
de Saúde (SUS). A medida gerou 
polêmica e foi encarada como re-
trocesso por diversos especialistas 
da área.

Para esclarecer sobre o tema, 
o edição do Brasil conversou com 
Filippe de Mello, conselheiro e 
coordenador das comissões de 
Saúde Mental, Álcool e Outras 
Drogas e de Psicologia e Relações 
Étnico-Raciais do Conselho Regio-
nal de Psicologia de Minas Gerais 
(CRP-MG).

Por que a nota tem sido 
alvo de polêmica?

Ela apresenta o retorno daquilo 
que lutamos há mais de 40 anos no 
Brasil para extinguir, que é essa lógica 
e prática manicomial. Esses métodos 
são agressivos e enxergam o sujeito 
apenas como paciente e não como 
um ser humano. Essa nota agride e 
afronta anos de pesquisa de trabalha-
dores da saúde mental, que buscam 
conquistar a cidadania das pessoas 
que têm algum sofrimento psíquico. 
Podemos encarar como um grande 
retrocesso.

Quais os impactos dessa 
medida?

A mais grave de todas é o retorno 
do asilamento do sujeito que sofre 
psiquicamente. Tivemos em 1923 a 
criação de um grupo chamado Liga 
Brasileira de Higiene Mental, no 
qual fez crescer o sistema psiquiá-
trico. Na década de 1970 tivemos 
o maior parque manicomial da 
América Latina.

Chegamos a esse patamar tran-
cafiando nos hospícios as pessoas 
negras, pobres e psicóticas. Se pen-
sarmos nos dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
temos a maior parte da população 
brasileira negra e pobre. O que nós 
teremos será uma perseguição a essa 
população que já esteve no manicô-
mio. É mais uma demonstração de 
racismo estrutural e de uma violência 
da classe médica que não pretende 
tratar, mas ganhar dinheiro às custas 
do sofrimento de um grupo. É a cha-
mada ‘indústria da loucura’.

O que é eletroconvulso-
terapia? Como é feito o 
procedimento?

A eletroconvulsoterapia é um 
método de trabalho criado por um 

médico em 1936. Esse procedimento 
sempre foi algo muito ruim e pouco 
estudado. Por isso não existem dados 
suficientes para provar seu caráter 
terapêutico. Na verdade, exerce uma 
função punitiva e violenta, sendo 
extremamente invasiva.

Atualmente, a técnica é feita com 
anestesia geral e o número de ses-
sões é determinado pelos médicos. 
O sujeito também recebe relaxantes 
musculares para que os músculos 
não sofram com as convulsões. Os 
eletrodos são posicionados na re-
gião das têmporas e são aplicados 
impulsos elétricos. Depois, aguarda 
a recuperação e está liberado, com 
pouca avaliação e cuidado.

Possui algum risco?
Um terço dos procedimentos po-

dem dar errado, um terço pode dar 
certo e um terço pode produzir efeitos 
ainda desconhecidos. As visitas que 

fizemos em hospitais psiquiátricos 
que ainda aplicam o eletrochoque 
mostram que a prática traz uma 
baixa condição de qualidade de vida. 
Mesmo sendo regulada e feita sob 
anestesia, vemos uma perda signifi-
cante nas pessoas que passam pelo 
eletrochoque. 

Acompanhei um caso em que uma 
pessoa passou por uma depressão 
grave e fez o procedimento. Um dia 
após sair do hospital, cometeu suicí-
dio. Os médicos não têm condições de 
perceber e não ficam sabendo dessas 
situações. E, se ficam, fecham os olhos 
e continuam aplicando o método. Não 
sabem o que acontece depois que o 
sujeito tem alta do hospital.

Para quem é indicada a 
eletroconvulsoterapia?

Para ninguém. O argumento 
que a medicina usa são para ca-
sos de catatonia, que são aquelas 

pessoas que ficam imóveis. Se na 
esquizofrenia as taxas de preva-
lência já são baixas, os índices de 
catatonia considerados mais graves 
são menores ainda. A justificativa 
para uso da eletroconvulsoterapia 
é falaciosa. É mais uma questão 
econômica no qual querem ganhar 
dinheiro aplicando eletrochoques. 
Eles conseguem continuar com um 
lucro muito grande, com um traba-
lho extremamente rápido, violento 
e irresponsável.

Há relatos de mau uso da 
eletroconvulsoterapia. 
isso poderia acontecer 
novamente?

Temos um grande trabalho no 
CRP-MG que é de fiscalização desses 
espaços, quando existem psicólogos 
na instituição. No entanto, fica difícil 
acompanhar todos os serviços exis-
tentes. Então, a perseguição ou o 
uso indiscriminado do eletrochoque 
vai acontecer. A nota ainda está 
em discussão e provavelmente será 
aprovada, pois a classe médica é 
favorável.

a nota privilegia o tra-
tamento em hospitais 
psiquiátricos. Como você 
avalia essa questão?

Hoje em dia, conseguimos tratar 
as pessoas em liberdade e com digni-
dade, mesmo casos mais graves. Par-
timos do pressuposto que se a pessoa 
enlouqueceu em liberdade, também 
será em liberdade que receberá os 
cuidados. É preciso pensar diversos 
caminhos para reinserção social.

Trancar não é tratar, basta a gente 
pensar no sistema prisional brasileiro. 
É um dos maiores do mundo e não 
temos condição nenhuma de dizer 
que aquilo pode fazer bem.

filippe de mello, do CrP-mG
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Chegamos a
esse patamar
trancafiando
nos hospícios
as pessoas
negras, pobres
e psicóticas

Verdade. É tudo o que eu quero.
E um pouco de dignidade
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Carlos Swann, nome fictício do colunista do O 
Globo, foi uma homenagem ao protagonista do 
clássico “Em busca do tempo perdido”, obra-prima 
de Marcel Proust.

Foi com esse nome, por antonomásia, es-
crevendo potins e transformando a coluna social 
que descrevia os paetês das elegantes do Rio em 
notas quentes de política e economia, e ainda 
seguindo as pegadas de outro Swann, o colunista 
Zózimo Barroso do Amaral, que Ricardo Boechat 
iniciou sua trajetória e revolucionou esse gênero 
jornalístico.

Também pudera. Seu batismo de fogo come-
çou com o enfant terrible da noite do Rio de Janei-
ro, o famoso colunista Ibrahim Sued, descrevendo 
os fervilhantes acontecimentos tanto da pérgola do 
Copacabana Palace, quanto das boates de Ricardo 
Amaral ou das casas noturnas de Chico Recarey.

A partir daí, Boechat revolucionou o bloco 
de notas dos jornais, deu uma nova pátina no 
papel do âncora e trouxe como exímio toureiro 
da arena televisiva, o rádio para a TV e a TV para 

o rádio, criando um estilo único e inconfundível 
de se apresentar.

Foi Boechat quem acabou de vez com o ra-
merrão dos repórteres e apresentadores, que até 
então se limitavam a imitar o estilo gongórico de 
Paulo Francis com sua fala arrevesada.

É esse Boechat duro como uma couraça de 
ferro ao verberar contra os corruptos do dia. É 
esse Boechat dono de um senso de humor cario-
quíssimo ao fazer dobradinha com José Simão na 
Bandnews FM transplantada para a telinha. É esse 
Boechat sisudo e ao mesmo tempo sorridente, 
que deixa o mundo terreno, tragicamente morto 
nas asas de um helicóptero, em busca não de um 
tempo perdido como no personagem de Proust, 
mas talvez em busca de “les temps retrouvé”, o 
tempo reencontrado, o capítulo final da epopeia 
proustiana.

Boechat, o âncora diário que nos esperava 
todas as noites em casa, na relaxante pausa no 
sofá, colarinho da gravata afrouxado, dissecando 
o panorama nacional, chicoteando os poderosos 

do dia, se indignando contra as mazelas de um 
país moralmente doente.

Sua independência era ditada por um com-
portamento espontâneo e natural de jornalista 
e comunicador que interpretava como ninguém 
a alma nacional, sem as tentações perigosas 
do comprometimento fácil, sem o confete e a 
purpurina dos aduladores, com a alma cívica de 
um brasileiro de fibra, vencedor da aguerrida 
pauta diária.

Morre Boechat, que a tantos soube conduzir 
para alcançar a substância do tempo, a essência de 
uma realidade escondida no inconsciente e recria-
da pelo nosso pensamento, ideário de um tempo 
perdido, o tempo que o jornalismo brasileiro perde 
com o desaparecimento de Boechat, uma quase 
unanimidade no atual espectro nacional.

Morre Boechat. Morre um jornalista bravo 
e corajoso. Aquela mesma coragem e bravura 
a que se referia Napoleão Bonaparte: a bravura 
que provém do sangue e a coragem que provém 
do pensamento.

ato contra venda da Cemig
pode levar multidão às ruas

Uma das pautas mais difíceis de aprovação do 
novo governo, caso se confirme, é o enca-
minhamento da proposta de privatização da 

Companhia Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig). 
Sobre esse assunto, os ânimos já estão exaltados. 
Para ser aprovada, uma Emenda Constitucional 
depende de dois terços dos 77 deputados. E, como 
consta da Carta Magna Mineira, também é neces-
sário referendo popular. Nesse âmbito, as lideranças 
contra a venda da estatal mineira já se movimentam 
e a resposta promete ser ferrenha. 

Um grupo de liberais se reúne discretamente 
todas as semanas para levantar dados e informações 
para embasamento na mobilização da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) na 
hora necessária. Segundo essas lideranças, se tudo 
acontecer como planejam, em um possível dia de ato 
contra a privatização, cerca de 1 milhão de pessoas 
poderiam se reunir, em praça pública. O tema é de 

interesse não só de Belo Horizonte, mas também de 
cidades do interior, especialmente dos municípios 
mais pobres do Estado.      

Primeira impressão
Os deputados que estiveram no primeiro encon-

tro formal com o governador Romeu Zema (Novo), 
na Cidade Administrativa, saíram como chegaram: 
de mãos vazias. Houve por lá, a promessa de trans-
parência e de respeito ao parlamento mineiro, mas 
soluções para as demandas dos 21 parlamentares 
da base governista na Casa Legislativa não entraram 
na pauta. 

Na ocasião, alguns políticos ficaram incomoda-
dos com a presença de muitas pessoas na sala e na 
hora dos encontros reservados cada um teve, em 
média, apenas 4 minutos. “O governador pode ter 
permitido a presença de estranhos por excesso de 
democracia ou para evitar que alguém fosse atrevido 
o bastante para fazer pedidos além do previsto”, 
ironiza um dos presentes.

Segundo participantes, Zema prometeu, a partir 
do mês de abril, quando espera estar em uma situa-
ção mais tranquila, uma visita individualizada a cada 
gabinete, na Assembleia, com intenção de manter 
um diálogo permanente com os poderes.  

falta de apoio
Os assessores palacianos precisam ficar atentos a 

realidade da ALMG de que são 77 deputados, sendo 
que 56 estão aglutinados em três blocos diferentes: 
um, intitulado de oposição e dois considerados como 
“independentes”. Esse comportamento é mantido na 
hora da votações. Por exemplo, segundo informa-
ções de bastidores, muitos dos parlamentares que 
foram eleitores do atual governador, especialmente, 
no segundo turno, têm posicionamentos discordan-
tes em relação ao projeto de Reforma Administrativa, 
enviada pelo Executivo. 

Também se comenta sobre o estilo adminis-
trativo do governador. Zema, provavelmente por 
anseio em fazer a coisa certa, estaria concentrando 

demasiadamente as decisões oficiais. Isso, segun-
do avaliações, termina prejudicando as ações de 
auxiliares importantes, especialmente, a quem é 
dada a tarefa de diálogo com os demais poderes, 
trabalho do secretário de Estado, Custódio Mattos 
e o do próprio líder do Governo na Assembleia, Luiz 
Humberto. 

Somado a isso, os problemas de ordem finan-
ceira se acumulam na prateleira do governo mineiro 
e, por parte dos prefeitos, não há sinalização de 
tolerância. O presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), Julvan Lacerda, tem enviado 
o seu recado: quer saber como fica a resolução 
referente ao valor atrasado do repasse financeiro 
às prefeituras. 

Não bastasse essa pressão, as lideranças dos 
funcionários públicos, especialmente integrantes das 
forças de segurança, estão aguardando o momento 
oportuno para se manifestarem contra o governador. 
Ou seja, a era Zema no Palácio da Liberdade está 
completando 60 dias de administração, com muitas 
demandas, todas elas de difíceis soluções.

Governo Zema: 60 dias só de problemas
Políticos querem Custódio mattos

com mais liberdade de ação
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“Bem Comum” homenageia 
72 parceiros em Juiz de Fora

Agradecer àqueles que, com solidariedade, 
fizeram a diferença em 2018. Esse foi o objetivo 
do “Grande Encontro do Bem”, celebrado no dia 7, 
no Teatro Paschoal Carlos Magno. O encontro, pro-
movido pelo projeto “Bem Comum”, da Secretaria 
de Comunicação Social (SCS) da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF), reuniu centenas de convidados, dos 
quais, 72 foram homenageados pela participação 
em iniciativas promovidas pelo projeto em 2018.

Emoção, orgulho e gratidão. Esses três senti-
mentos definem o clima do evento. A coordenadora 
do Curumim Igrejinha, Silvânia Santos, comentou: 
“O Bem Comum nos ajudou muito a proporcionar 
momentos inesquecíveis aos nossos assistidos. Par-

ticipar deste encontro é ter nosso trabalho de mudar 
vidas reconhecido”.

A presidente da “Fundação Maria Mãe, Pequeni-
nos de Jesus”, Vanessa Farnezi, também falou sobre 
a parceria: “As ações de que participamos mudaram 
a vida dos nossos atendidos e a nossa. Atualmente, 
dois voluntários estão na fundação graças ao Clas-
sificados do Bem”.

Dezenas de entidades e centenas de pessoas 
foram beneficiadas, em cerca de 60 ações promovi-
das só no ano passado. Isso só foi possível acontecer 
através de parcerias. O proprietário da Miranda 
Treinamentos, Wellinton Miranda, por mais de uma 
vez aceitou o desafio: “Vamos continuar unidos em 

prol de quem precisa de apoio. Fiquei muito grato 
pela homenagem”.

Alunos das oficinas da Praça CEU fizeram perfor-
mances de canto, flauta e violão. As cantoras Duda 
Canalli, acompanhada no violão pelo pai, Francisco 
Canalli, e Michelle Carvalho, com sua banda, tam-
bém se apresentaram.

Projeto “Bem Comum”

Lançado em julho de 2013, o projeto mantido 
pela Secretaria de Comunicação Social (SCS) da PJF 
tem o objetivo de encurtar o caminho entre quem 
quer ajudar e quem precisa de ajuda. Desde o lança-
mento, como um compromisso permanente com a 
sociedade, investe em iniciativas através de parcerias 
com empresas públicas, privadas ou Organizações 
Não Governamentais (ONGs), para oferecer alegria, 
cultura e confraternização a instituições e assistidos 
por programas sociais. Todas as ações são pensadas 
para melhorar a qualidade de vida das pessoas e 
para tornar Juiz de Fora uma cidade ainda melhor 
para se viver.

Em apenas cinco anos de atuação, cerca de 300 
ações já foram realizadas, nas quais, 314 instituições 
foram contempladas e foram doadas cerca de 3,5 
toneladas de alimentos, 3,4 toneladas de roupas e 
cobertores, cerca de 5 mil livros e brinquedos, 281 
mechas de cabelo, 5 toneladas de produtos diversos 
e 900 chocolates. Cerca de 350 vagas de serviço 
voluntário já foram anunciadas através dos “Classi-
ficados do Bem”. Somando todas as ações, milhares 
de pessoas já foram beneficiadas.
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Boechat, daqui até a eternidade

mdB esfacelado
Uma pergunta que ninguém responde nos meandros po-

líticos diz respeito ao MDB mineiro. A sigla, tida como forte e 
que exibia uma bancada de parlamentares poderosos, passou 
a ser um partido pequeno, dividido e com derrotas amargas, 
inclusive do ex-presidente e ex-vice-governador antônio andra-
de em sua tentativa de se eleger deputado federal. Segundo 
cálculos de matemáticos, trata-se de uma situação complicada, 
pois a votação emedebista, em todo Estado, não passou de 
4%. Além disso, há um embate para saber quem vai comandar 
o diretório estadual

Cena um - Enquanto isso, um ex-emedebista influente, 
o senador rodrigo Pacheco, agora filiado ao Democratas, é 
pura felicidade. Depois de conquistar uma cadeira no Senado, 
com mais de 4 milhões de votos, tudo fica mais colorido, com 
certeza.  

Governo mineiro/carioca
O governo Zema prova que não tem fronteiras. Nomeou 

marcelo mate, natural do Rio Grande do Sul, para comandar 
a Pasta de Cultura e Turismo. De quebra, dois cariocas estarão 
à frente de secretarias importantes: Julia figueiredo Goytacaz 
na Educação, Gustavo Oliveira dirige a influente Secretaria da 
Fazenda. Para completar o time, surgiu o nome do italiano e 
do ex-presidente da Fiat Cledorvino Belini para comandar a 
Cemig. Sobre essa indicação para a estatal mineira, houve uma 
reação por parte do segmento da engenharia mineira. “No 
meio de milhares de engenheiros, com experiência na área, 
será que ninguém servia para o posto?”, indaga um graduado 
diretor da Sociedade Mineira de Engenheiros.

estado pequeno
Quando foi convidado a encerrar a solenidade de posse 

na nova diretoria da CDL/BH, o vice-governador, Paulo Brant 
(Novo), deu o seu recado: “Vamos trabalhar para termos um 
Estado mínimo, porém eficiente e que possa voltar a merecer o 
respeito da população. Todavia, não se deve confundir estado 
menor com estado mínimo. Isso aí é outra coisa”, sentenciou 
Brant.  

Política em bH
Na sala de imprensa da Assembleia, onde todos os assuntos 

políticos são ventilados, surge um comentário interessante. 
O atual secretário de Fazenda da PBH, fuad noman, estaria 
disposto a aderir o projeto político partidário. Claro, se puder 
contar com apoio do seu chefe, o prefeito alexandre Kalil 
(PHS). A conferir. 

Governador ausente
Submerso em problemas, o governador romeu Zema 

(Novo) tem evitado comparecer a eventos na capital mineira. 
A dúvida é: quem seriam os assessores que estariam influen-
ciando essas atitudes do governador? 

deputados rebeldes
A dupla Custódio matos, secretário de governo, e José 

Geraldo do Prado, seu adjunto, estão afinados para facilitar 
o diálogo do governo do Estado nos bastidores da Assembleia 
Legislativa. No entanto, o problema do chefe do executivo 
mineiro está relacionado à bancada federal. Os parlamentares 
estão completamente equidistantes do Palácio da Liberdade.    

Cena única - Traduzindo, se quiser demonstrar prestígio 
junto aos deputados com assento em Brasília, o governador 
Zema terá de escalar um time da pesada. 

comentário final. Resta saber se há interesse do manda-
tário mineiro de se manter próximo a esse grupo de político. 

Poderoso anastasia
Derrotado de maneira espetacular na disputa ao governo 

de Minas, o senador antonio anastasia (PSDB) ressurge como 
uma fênix. Após a sua eleição para primeiro vice-presidente 
do Senado, ele já circula nos grandes eventos de Minas como 
se nada tivesse acontecido. Política tem destas coisas, ora veja.  

Valadares eloquente
Durante o governo petista em Minas, uma das vozes mais 

ferozes com críticas contundentes no plenário da Assembleia 
Legislativa era do deputado tucano Gustavo Valadares. Agora, 
certamente, ele terá de usar toda sua capacidade oratória para 
defender o governo Zema. 

Cruzeiro esmigalhado 
Quando o Conselho Deliberativo do Cruzeiro resolver ava-

lizar o milionário empréstimo de R$ 300 milhões no exterior, 
um torcedor, ao assistir a informação pela TV, sentenciou: 
“Esse negócio não vai resolver. O clube irá entrar em um pro-
blema sem tamanho e dificilmente terá condições de colocar 
sua situação financeira em ordem”. Observação ácida, não é 
mesmo gente?   

deputado sem assessoria 
Mesmo com o prestígio de deputado federal reeleito para o 

seu quarto mandato, o tucano domingos sávio não conseguiu 
se impor nos eventos por onde circula na capital mineira. Deve 
ser falta de assessoria.

ministro fortalecido
A imprensa nacional fez um verdadeiro massacre contra 

o ministro do Turismo, o deputado federal marcelo álvaro 
antonio (PSL), mas em nada adiantou. Ele está forte no seu 
posto e o recado teria sido mais ou menos assim: “O ministro é 
escolha pessoal minha, ninguém tasca”, palavras do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL).

mailto:mb43712@gmail.com
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Tenho notado, neste início de ano, que 
jornais e revistas, mesmo aqueles 
especializados na área econômica, 
não vêm dedicando muito espaço 

ao tema. As matérias que tratam de novos 
investimentos, projeções de crescimento e de-
senvolvimento de mercados desapareceram 
ou vêm se limitando ao cenário internacional. 
Ou, ainda, ao debate de tendências, numa 
linha meio acadêmica, com análises macroe-
conômicas de interesse relativamente restrito. 
Isto, diga-se, ao contrário do que ocorria ao fi-
nal do ano passado, logo depois das eleições, 
quando as páginas de economia e negócios 
estavam repletas de entrevistas de dirigentes 
empresariais anunciando investimentos bi-
lionários para este ano. Hoje, o que há é um 
profundo silêncio no ambiente corporativo, 
traduzo como cautela.

Basta uma rápida pesquisa pela internet 
para se constatar esses fatos. Em novembro, 
por exemplo, logo após o segundo turno das 
eleições, diversos veículos de comunicação 
reportavam o resultado de uma pesquisa 
da Deloitte, uma agência internacional de 
auditoria e consultoria empresarial. O estudo 
mostrou que 97% de um total de 826 em-
presas ouvidas pretendiam investir no Brasil 
em 2019. Todas elas, empreendimentos de 
grande porte que, em conjunto, faturaram R$ 
2,8 trilhões em 2018. Outra matéria relatava 
que ao menos 30 grandes empreendimentos 

pretendiam abrir seu capital na Bolsa, como 
forma de capitalização, dada a expectativa 
pró-reformas estruturais e retomada do cres-
cimento econômico.

Essa mudança de clima, da pura euforia 
para a estudada cautela, tem sua razão 
de ser, mas não significa que os planos de 
investimentos e crescimento foram por água 
abaixo. Significa, tão somente, que eles foram 
proclamados no momento errado, quando 
os arroubos de otimismo pós-eleitoral diante 
da expectativa de mudanças rápidas, espe-
cialmente na condução da economia, deram 
lugar a um saudável comedimento.

E, convenhamos, não será fácil para o go-
verno federal (e nem para as administrações 
estaduais) debelar a imensa crise que, desde 
2014, vem ceifando postos de trabalho – hoje, 
mais de 12 milhões, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) jogando 
balanços contábeis para o vermelho e restrin-
gindo o crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) a pouco mais de 1% em 2018.

Esse conjunto de maus resultados, no 
entanto, não é recente. Eles provêm de vários 
fatores adversos que foram se acumulando ao 
longo dos últimos anos, alguns por influência 
de fatores externos, como a crise internacio-
nal de 2008 que, por aqui, quase passou 
em branco naquele ano (quem se lembra 
da “marolinha” de Lula (PT)?) mas, 2 anos 
depois, começou a se manifestar no Brasil e 

se agravou, graças à irresponsabilidade fiscal 
dos últimos dois anos de Lula e das gestões 
desastradas de Dilma Rousseff (PT).

Hoje, parece, tais desmandos ficaram 
para trás e, embora as projeções de resulta-
dos econômicos ainda estejam muito aquém 
do desejável, há perspectivas de retomada do 
crescimento – desde que, convém reiterar – 
as reformas projetadas pelo governo federal 
saiam realmente do papel, de maneira muito 
especial a da Previdência Social que, somente 
no ano passado teve um déficit de mais de R$ 
190 bilhões.

Apesar do alto índice de renovação veri-
ficado no Congresso Nacional – de 61% no 
Senado Federal e de quase 50% na Câmara, 
onde, aliás, o PSL, partido do Governo tem 
a segunda maior bancada – são esperadas 
muitas reações às mudanças que o Ministério 
da Economia vai propor para a Previdência. 
Não será fácil convencer parlamentares, de 
todos os partidos políticos, de que a reforma 
é não só uma questão de sobrevivência da 
nossa economia mas, também, um fator con-
dicionante para o sucesso de todas as demais 
mudanças necessárias: nas leis trabalhistas 
e tributárias, na política, na privatização de 
estatais e na administração pública.

São mudanças necessárias, mas duras, 
que afetarão hábitos já arraigados, privilégios 
e a própria maneira de ser dos brasileiros. Em 
muitos casos, vai doer. Mas...

um quarto das pessoas que utilizam
cartão de crédito entram no rotativo

Número aumentou de 20% para 25% 

O cartão de crédito continua sendo o 
“vilão” financeiro dos brasileiros. 
Isso porque de acordo com pes-
quisa realizada pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 
entre novembro e dezembro de 2018, o nú-
mero de pessoas que não pagaram a fatura 
total aumentou de 20% para 25% fazendo 
com que elas entrassem no crédito rotativo. 
Já os que quitaram o valor integral somam 
75% dos entrevistados.  

A pesquisa mostrou também que o valor 
médio dos gastos realizados nessa modalidade 
foi de R$ 752,85 em dezembro passado e ele 
ainda é a forma de pagamento mais utilizada, 
38% dos consumidores, a frente do segundo 
colocado, o crediário (15%). Os empréstimos 
foram citados por 8% e o cheque especial 
também por 8%. Há ainda 6% que buscaram 
financiamentos. No total, 48% dos brasileiros 
recorrem a alguma modalidade de crédito em 
dezembro. 

Marcela Kawauti, economista-chefe do 
SPC Brasil, afirma que o número de pessoas 
que estão devendo o cartão de crédito ainda 
é alto, principalmente, porque esses dados 
demonstram que os brasileiros não conseguem 
se organizar para as contas comuns do mês. “O 
risco é grande quando se faz isso, pois estamos 
falando de crédito que tem juros de 285,89% 
ao ano. Às vezes, usamos o cartão para com-
prar, por exemplo, uma blusa que está na 
promoção, entretanto, esse barato pode sair 
caro quando não se paga a fatura em dia”.  

As compras em supermercados foram 
o tipo de aquisição mais realizada (56%), 
seguida por compras de roupas, calçados e 
acessórios (48%), remédios (40%), idas a 
bares e restaurantes (29%) e pagamento de 
combustíveis (28%).

Para sair dessa bola de neve, Marcela re-
comenda deixar o cartão em casa para evitar 
cair “em tentação”. “É necessário, sobretudo, 
ajustar o padrão de vida de acordo com o que 
recebe e também conseguir guardar dinheiro 
para uma futura emergência. Além disso, é 
importante destacar também que não vale 
a pena usar o cheque especial para pagar o 
cartão de crédito, pois o primeiro tem juros de 
312,6% ao ano”.  

Considerando outras modalidades de 
crédito, a compra de roupas, calçados e aces-
sórios foram os principais tipos de aquisições 
feitas no crediário (53%), percentual acima do 
observado em novembro (38%). No caso dos 
financiamentos, os automóveis (24%) ficaram 
em primeiro lugar.

falta de crédito 
A crise financeira pela qual o Brasil passa nos 

últimos anos ainda reflete na vida das pessoas: 
elas estão sofrendo com a falta de crédito. De 
acordo com o levantamento, seis em cada dez 
consumidores sentem dificuldades para ter 
acesso a financiamentos (61%) e empréstimos 
(58%). Ademais, 22% dos brasileiros tiveram 
crédito negado em dezembro ao tentarem 
parcelar uma compra, o que representa um au-
mento de 6 pontos percentuais na comparação 
com novembro. 

As principais razões para a recusa foram 
inadimplência (7%), renda insuficiente (6%) e 
limite de crédito excedido (3%). Além disso, 77% 
têm vivenciado uma situação de aperto com as 
finanças, sendo que 29% estão no “vermelho” 
e 47% ficam no “zero a zero”, ou seja, honram 
seus compromissos financeiros, mas terminam o 
mês sem sobras de dinheiro. Apenas 15% estão 
em condições confortáveis. Não por acaso que 
mais da metade (54%) pretendiam cortar gastos 
ao longo do mês de janeiro.

A economista reitera que a falta de crédito 
está concentrada nas modalidades que pos-
suem taxa de juros menores, como o financia-
mento e o crédito pessoal, mas aquelas que há 
os maiores índices (cartão de crédito e cheque 
especial) continuam de fácil acesso para os con-
sumidores. “Os bancos já estão acostumados 
com a inadimplência no crédito fácil, mas nas 
outras não”, finaliza.

O que é 
crédito rotativo?

É um tipo de crédito oferecido 
ao consumidor quando ele não faz o 
pagamento total da fatura do cartão 
até o vencimento. O exemplo mais 
conhecido é quando pagamos o va-
lor mínimo. Mas o rotativo acontece 
quando você paga qualquer quantia 
menor que o valor integral.

A diferença entre o valor total e 
o que foi efetivamente pago até o 
vencimento se transforma em um 
empréstimo. E, por causa disso, passa 
a ter juros no restante que você tem 
a pagar.

Desde abril de 2017 passaram a 
valer novas regras no uso desse cré-
dito e a utilização passou a ter limite 
de apenas 30 dias. Depois disso, o 
valor deve ser pago integralmente. 
O objetivo dessa ação é reduzir os 
juros que os consumidores pagam 
nessa linha de crédito e evitar o 
superendividamento.

Fonte: serasaconsumidor.com.br

Vai doer, mas...

Jornalista de verdade
Após a notícia do falecimento do jornalista ricardo Boe-

chat, muitos foram os comentários a respeito de sua atuação 

na imprensa nacional ao longo dos anos. Sua fala sobre o alto 

custo do Congresso Nacional, um dos mais caros do mundo, 

foi a que mais colocou o dedo na ferida. 

excesso de funcionários
Claro que teria de ser constata a procedência da informa-

ção, mas de acordo com a imprensa nacional, o Senado, com 

62 parlamentares, tem a bagatela de 6 mil funcionários. Eu, 

hein...

atendimento emperrado
Uma avaliação feita por diversos estudiosos comprovam 

que o serviço público prestado no Brasil é ineficiente na grande 

maioria das vezes. Inclusive a telefonia que, quando era estatal, 

quase não funcionava. 

Comentário: “O tema é tratado dessa maneira por alguém 

que lá na frente irá aparecer defendendo privatização”, atalha 

o deputado federal, rogério Correia (PT). Será deputado?  

reinventando a Vale
Sem meias palavras, o jornalista e comentarista João Bor-

ges lascou esta: “A Vale, como empresa se quiser prosperar no 

ramo da mineração nos próximos anos, terá de ser reinventada. 

Caso contrário, viverá de sobressaltos o tempo todo”. 

Governo sem comunicação
Em Brasília, os jornalistas consideram que o governo Bol-

sonaro (PSL) está metendo os pés pelas mãos, anunciando 

temas de maneira estabanadas e depois sendo obrigado a 

voltar atrás. 

Poder de lorenzoni
Ainda segundo comunicadores de plantão, o homem mais 

poderoso da República no momento é o chefe da Casa Civil, 

Onyx lorenzoni. Ele não deixa nascer uma única planta no seu 

terreiro e decepa qualquer ameaça pela raiz. Por exemplo, ele 

tem barrado nomeações importantes, mesmo com ordem do 

presidente. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai.

Política em mariana
Em Mariana, circulam comentários indicando que se o 

ex-prefeito Celso Cota decidir voltar à política, deverá ser eleito 

na cidade com uma enorme facilidade sobre o seu adversário, 

o prefeito atual duarte Júnior (PCdoB). Tadinho dele, pessoal...

eleição em sete lagoas
Após o diante do afastamento do atual prefeito, o advogado 

especializado em direito eleitoral, mauro bomfim é um dos que 

cuida dos tramites legais na justiça para organizar uma nova 

eleição para a prefeitura de Sete Lagoas. 

Contrato de trabalho
Do alto de sua experiência de professor, o filósofo luiz 

felipe Pondé fez uma comparação: “O brasileiro fica o tempo 

todo querendo ir embora para trabalhar nos Estados Unidos 

onde, sabidamente, não existe os penduricalhos daqui, como 

13º salário, fundo de garantia e tudo mais”. 

Comentário final. “No Brasil existem todas estas ga-

rantias e, no entanto, não se conhece qualquer interesse 

dos americanos de virem aqui trabalhar por conta da nossa 

proteção trabalhista”, sentenciou o mestre.
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73% do varejo mineiro acredita
que vai vender mais neste ano

De acordo com a pesquisa Expectati-
va de Vendas, realizada pela Fecomércio 
MG, 73% dos empresários mineiros 
esperam, nos seis primeiros meses do 
ano, vendas melhores em relação ao 
segundo semestre de 2018. Carnaval 
e Dia das Mães são algumas das datas 
que despertam o otimismo no comércio 
de Minas Gerais em relação à retomada 
do consumo no período. O levantamento 
engloba 402 empresas espalhadas pe-
las regiões do Alto Paranaíba, Central, 
Centro-Oeste, Jequitinhonha-Mucuri, 
Zona da Mata, Noroeste, Norte, Rio 
Doce, Sul de Minas e Triângulo.

Segundo Elisa Castro, analista de 
pesquisa da Fecomércio MG, a mudança 
de governo é o principal motivo para a 
crença em vendas melhores. “A posse de 
uma nova gestão favorece o otimismo de 
quem trabalha no comércio, principal-
mente, devido a aprovação de reformas 
tão esperadas pelo setor. Além disso, 
muitos empresários perceberam que o 
movimento dos clientes em suas as lojas 
aumentou e, com isso, conseguiram 
manter ou melhorar seus resultados em 
relação ao ano anterior”, analisa.

Os segmentos com expectativas 
mais positivas são: papelaria (90%), 
material de construção (88,9%), peças 
de veículos e motocicletas (82,5%), 

artigos farmacêuticos (81,8%), móveis e 
eletrodomésticos (77,3%), combustíveis 
e lubrificantes (70%) e vestuário (69,1%). 
Os primeiros meses do ano são marca-
dos pela temporada de liquidação para 
vários segmentos do varejo. “O período 
é uma oportunidade para alavancar as 
vendas, em um momento no qual os 
consumidores estão preocupados em 
quitar as despesas de início de ano. A 
pesquisa mostra que 27% irão trabalhar 
com promoções e liquidações e 25% vão 
investir em propaganda e divulgação”, 
acrescenta Elisa.

Empresário no ramo de papelaria, 
José Bonifácio teve um início de ano 
melhor quando comparado com 2018. 
“Período de férias e volta às aulas são 
sempre o auge das vendas. E este ano 
foi bom, as vendas atenderam a minha 
expectativa e planejamento”, conta.  
O foco agora são as próximas datas 
comemorativas. “Para o Carnaval e Dia 
das Mães, a ideia é variar ao máximo a 
oferta de produtos e as promoções que 
sempre têm boa resposta”, acredita. 

A pesquisa também mostra que as 
compras serão impulsionadas, princi-
palmente, pelo Dia das Mães (43%), a 
segunda melhor data para o comércio 
no país, atrás apenas do Natal. O Car-
naval (17,4%), o Dia dos Namorados 
(16,2%) e a Páscoa (11,2%) também 
devem contribuir para o crescimento 
no período.

entraves

Os principais entraves para o consu-
mo apontados pelo mercado mineiro 
são o momento econômico do país e 
o desemprego, respectivamente com 
15,9% e 14,2%. “Para minimizar os efei-
tos do cenário econômico desfavorável, 
é necessário que o empresário se planeje 
para aumentar as vendas. Acompanhar 
o comportamento dos consumidores e 
dos concorrentes em seus processos de 
escolhas e gestão podem ser pontos de 
partida para contornar esses aspectos 
negativos”, destaca Elisa.

Outro indicativo que as vendas devem 
alavancar é o percentual de endividados na 
capital mineira que atingiu 73,8% da popu-
lação, superior em 6,8 pontos percentuais 
se comparado a janeiro de 2018, quando 
chegou a 67%. “O endividamento mede a 
disposição de consumo das famílias, é um 
indicador positivo para a economia. Nesse 
caso, é quando o consumidor assume 
uma dívida e ele indica que terá condições 
financeiras para quitá-la posteriormente”, 
explica a analista.

Proprietário de uma loja de mate-
riais de construção da zona Sul de BH, 
Flávio Neto também aposta nos primei-
ros meses do ano. “É o momento que 
as pessoas tiram os sonhos do papel e 
começam projetos, constroem ou fazem 
aquelas reformas que foram adiadas ou 
deixadas de lado durante o ano”, diz.

Papelaria, combustível e material de construção são os segmentos mais otimistas
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A
Nova diretora

de Comunicação
Institucional

da Assembleia
Legislativa de Minas

Gerais (ALMG),
Luísa de Marilac Luna
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As coisAs estÃo mudAndo - O governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), em entrevista aqui em Minas, disse que “bandido bom é bandido 
preso” e que no caso de São Paulo qualquer um que enfrentar a polícia 
com arma de fogo em punho será abatido. Os tempos mudaram. A polícia, 
há algum tempo, vem enfrentando sozinha a bandidagem do país e com 
a palavra de Doria e do presidente Bolsonaro (PSL), quem usar arma para 
enfrentar a polícia vai parar no cemitério.

ZemA Quer Vender AViÃo - É bom lembrar ao nosso governador que 
a campanha eleitoral já passou. Depois de tirar uma foto ao lado das oficiais 
de Pimentel (PT) para dizer que ele não terá retrato colocado em nenhuma 
repartição pública de Minas e criticar o gasto com essas imagens, Zema 
(Novo) quer vender um Lear Jet, aeronave que em leilão ganhou preço 
mínimo de R$ 2 milhões. Isso para provar que o avião do Estado mantinha 
mordomias para os governadores. Na verdade, as aeronaves do Governo 
servem também para ajudar o Minas Transplante, que precisa sempre de 
transporte para buscar um órgão de um doador em qualquer lugar do Estado 
ou mesmo fora dele em tempo hábil. Os aviões também são usados pela 
PM, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. O nosso Estado tem uma extensão 
quase continental e usar aeronave para ir a qualquer lugar de Minas é o mais 
lógico. Gostaria de saber se para ir a Araxá, por exemplo, nosso governador 
prefere ir de carro ou de avião de sua propriedade. Isso não é mordomia, 
mas um conforto que o governante precisa ter para cumprir bem sua missão 
de estar em vários lugares de Minas no mesmo dia. Claro que ninguém 
quer excessos, todos devem medir bem os gastos oficiais. Outro dia, todos 
nós observamos o presidente Jair Bolsonaro, em Davos, almoçando numa 
bandejão de um supermercado. Mas, não seria melhor ele estar num belo 
restaurante almoçando com alguma autoridades financeiras do mundo e 
fazendo negócios para o bem do Brasil?

Outro dia, a manchete da primeira página do jornal O Tempo mostrou 
uma série de automóveis da Secretaria de Saúde abandonados num pátio 
em Belo Horizonte. Me lembrei que tem muitos anos que os trólebus (ônibus 
elétrico) adquiridos para uma linha que seria inaugurada entre o bairro 
da Lagoinha e Venda Nova, no final da Avenida Vilarinho, também estão 
abandonados.

a China cresceu 6,6% em 2018. O resultado foi o pior dos últimos 28 
anos. Que inveja da China!

as bondades para grandes devedores no Brasil são infinitas. No Governo 
Temer (MDB), os cofres públicos deixaram de recolher R$ 47 milhões de 131 
mil contribuintes. Em 2008, Lula (PT) perdoou uma dívida no valor de R$ 
60 bilhões. E depois dizem que é o aposentado que quebra a Previdência.

O professor de economia da USP, Hélio Zylberstajn disse outro dia que 
o FGTS poderia financiar a aposentadoria complementar do trabalhador 
brasileiro. 

também o Governo poderia ser mais transparente, mostrando o quanto 
a Previdência arrecada e quanto gasta no mês, além de revelar para onde 
vão os recursos. É bom lembrar que todo o dinheiro que abastece o SUS sai 
da Previdência.

tarek maatouk e Beatriz Puliti vão se casar em breve
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domingo, dia 17 de fevereiro 
Jorge Santana de Jesus
Senhora Vera Lucia Dutra Portugal
Jornalista Lúcio Helena Gazola
Wilsinho Reis – Laguna Auto Ônibus

segunda-feira, 18
Engenheiro Aloízio Belém
Madalena Bahia Cascão
Angelina Ferraz

terça-feira, 19
Luiz Tadeu Leite - ex-prefeito de Montes Claros 
Ex-deputado Lael Varella 
Rodrigo de Almeida
Mateus Oliveira 

Quarta-feira, 20
Dr. Eduardo Caldeira Brant
Afonso Melo 
Elton de Paula Barbosa

Quinta-feira, 21
Waldir Barbosa
Rubens Junior – Rádio Itatiaia 
Ricardo Ribeiro Resende

sexta-feira, 22
Geraldo Félix – ex-vereador 
Ex-senador Zezé Perrella 
Ex-senador Hélio Costa 

sábado, 23
Izabel Luiza -  esposa de Nillmário Miranda
Relines Ballesteros 
Mariza Brandão

sesc prorroga inscrições para
‘Cursos de arte e Cultura’
São mais de 2 mil vagas em música, dança, 
teatro e outras. As inscrições vão até 28/02

Já ficou sabendo da novida-
de? As inscrições para os 
Cursos de Arte e Cultura do 
Sesc foram prorrogadas! 

Você tem até o dia 28 de fevereiro 
para se inscrever em todo o Estado, 
para diversas vagas de formação 
inicial em dança, audiovisual, artes 
visuais, música e teatro para todas 
as idades. 

E o melhor: as mensalidades 
possuem preços acessíveis e a partir 
de agora, há descontos exclusivos 
de até 20%. Basta se matricular 
em mais de uma modalidade ou 
convidar alguém da sua família 
para se inscrever também. Além 
disso, há condições especiais para 
trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo e seus dependen-
tes*. Faça sua inscrição online em 

cursos.sescmg.com.br e ganhe 10% 
de desconto.

São mais de 2 mil vagas dis-
tribuídas nas seguintes unidades 
de Belo Horizonte, região metro-
politana e do interior do Estado: 
Almenara, Araxá, Bom Despacho, 
Carlos Prates (BH), Cenário (BH), 
Contagem, Governador Valadares, 
Januária, Juiz de Fora, Montes 
Claros, Muriaé, Paracatu, Patos 
de Minas, Poços de Caldas, Pouso 
Alegre, Santa Quitéria (BH), Sete 
Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, 
Uberlândia e Venda Nova (BH).

*Confira condições e valores de 
mensalidades para o curso preten-
dido na Central de Atendimento de 
uma unidade do Sesc em Minas.

Informações pelo telefone (31) 
3270-8100.

Cursos de arte e Cultura sesc GV
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https://cursos.sescmg.com.br/
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*médicA neFrologistA do corPo clínico do biocor instituto 
COntatO: rose@navescoelhocomunicacao.com.br

márciA goulArt de Abreu

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

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

retorno escolar: especialistas
fazem alerta sobre saúde infantil

Com a volta às aulas, dois te-
mas importantes e relacionados 
à saúde infantil são colocados em 
pauta. O primeiro, é a alimentação 
dos pequenos. Estima-se que 9,4% 
das meninas e 12,7% dos meninos 
estão obesos e, segundo o clínico 
geral Henrique Eloy, boa parte dessa 
responsabilidade se refere a má 
alimentação nas escolas.

Apesar de, na opinião do es-
pecialista, as escolas estarem mais 
atentas à alimentação saudável, 
falta ainda uma educação familiar 
acerca do tema. “É necessário um 
esclarecimento por parte de todos, 
mas é em casa que os alunos devem 
aprender a escolher melhor seus 
alimentos”.

Outro problema apontado pelo 
clínico geral é o fato de, muitas vezes, 
a criança que estuda no período 
matinal, não tomar café da manhã 
antes de ir para a escola. “A última 
refeição dela é no jantar, ela fica a 
noite toda sem comer, acorda, vai 
para a escola e só vai se alimentar 
lá para às 9h30, que é o horário do 
recreio, ficando mais de 12 horas 
em jejum”.

Segundo Eloy, isso pode ser pre-
judicial. “A criança está em fase de 
desenvolvimento corporal e mental, 
fazendo a maturação de sua perso-
nalidade. Desta forma, essa prática 
é extremamente danosa”. 

Novamente a responsabilidade 
recai sobre os pais. “É preciso forne-
cer uma boa alimentação em casa 
e procurar, de todas as maneiras, 

programar os horários que a criança 
se alimenta e sai de casa, de forma 
que ela tenha tempo para fazer uma 
refeição adequada”. Contudo, ele 
observa que alguns pais preferem 
deixar que a primeira alimentação 
dos filhos seja na escola.

Na maioria das vezes, no lugar do 
lanche, a escola oferece uma refeição 
completa. Eloy aponta que, sendo 
uma comida balanceada, não há pro-
blema. “Devem ser alimentos leves e 
o cardápio tem que ser orientado por 
um nutricionista. Na grande maioria 
das escolas brasileiras, principalmente 
nas mais carentes, essa será a princi-
pal refeição da criança”.

Por fim, ele elucida que o lanche 
ideal seria aquele rico nutritivamen-
te. “Com carboidrato, um pouco de 
gordura e fibras. Mas isso depende 
de cada criança. Os pais têm que ficar 
atentos sobre qual é o tipo de alimen-
to que os filhos mais gostam, porque 
forçar, definitivamente, não adianta”. 

O preparo do lanche deve ser feito 
em família. “Com a presença dos pe-
quenos. Dessa forma, os pais podem 
ir orientando sobre a qualidade dos 
alimentos e ir despertando o interesse 
nelas em conhecer e experimentar 
novos ingredientes”.

A comida industrializada deve 
ser evitada. “Muitos pais optam por 
ela e isso é um problema sério. Uma 
comida barata, simples de fazer e 
fácil de levar, facilita no dia a dia, 
mas não é saudável para os peque-
nos. Evitar certos alimentos deve ser 
uma atitude que começa pelos pais 
para que as crianças entendam que 
aquele alimento não é agregador 
à saúde”.

Há uma diferença entre a lan-
cheira matutina e vespertina. “O 
lanche da manhã deve ser mais 
reforçado do que o da tarde. O 
café da manhã é a refeição mais 
importante do ponto de vista 
nutricional”.

Outro cuidado

Livros, cadernos, lanche, etc, 
os itens são diversos e a mochila 
escolar está cada vez mais pesada. 
Esse tema também é colocado em 
pauta e preocupa os pais, afinal, 
o excesso de carga pode causar 
sérios danos à saúde. 

O ortopedista Leonardo Silluzio 
explica que o peso da mochila 
não deve ultrapassar 10% do 
peso corporal da criança. “Por 
exemplo, se a criança pesa 45 kg, 
o peso da mochila deverá ser, no 
máximo, 4,5 kg. A carga excessiva 
pode causar alterações posturais, 
podendo provocar dores. Com o 
passar do tempo, não só a coluna 
será afetada, mas articulações, 
principalmente dos membros in-
feriores (joelhos, pés), passarão a 
‘reclamar’ do peso”.

Por fim, os exercícios físicos 
podem ajudar a manter a qualida-
de da saúde dos pequenos. “Bem 
orientados e compatíveis com a 
faixa da criança, devem ser sempre 
estimulados, pois ajudam a formar 
bons hábitos que serão levados 
para a idade adulta. Uma criança 
ativa estará menos suscetível à 
lesões causadas pelos excessos 
que porventura venha a cometer”, 
conclui.

Peso da mochila pode ser prejudicial, assim como a má alimentação
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Mantenha o corpo
sempre hidratado
Em tempos de dietas “da 

moda”, facilmente disseminadas 
nas redes sociais ou mesmo in-
dicadas por conhecidos, tempos 
nos quais alimentos milagrosos 
rapidamente se tornam vilões e 
vice-versa, uma recomendação 
permanece imutável: a inges-
tão de água. Muito além da 
preocupação dietética, a impor-
tância da água em nossa vida é 
bem conhecida por todos: ela 
corresponde de 60% a 70% da 
composição corporal, seja dentro 
ou fora das células, e é essencial 
para que todas as funções do 
nosso organismo consigam ser 
realizadas em harmonia.

A água é o principal compo-
nente do sangue e de todas as 
secreções. Ela também 
é responsável por 

transportar o oxigênio e os nu-
trientes para as células, mantém 
a temperatura corporal estável 
frente às variações ambientais 
e é imprescindível nos processos 
de digestão, absorção, excreção 
e demais reações metabólicas 
para o bom funcionamento do 
corpo. Ainda protege contra a 
formação de pedras nos rins e 
previne infecções urinárias.

Um grande avanço na evo-
lução dos mamíferos foi a capa-
cidade de concentrar e diluir a 
urina, a fim de conservar ou eli-
minar água, independentemen-
te da disponibilidade desta. Eli-
minamos, em média, 200ml de 
água presente nas fezes, 100ml 
no suor e cerca de 700ml com as 
chamadas “perdas insensíveis” 
(majoritariamente representa-
das pelo vapor na respiração). 
Os rins saudáveis filtram cerca de 
170 litros de água diariamente, 

carreando vários solutos que 
precisam ser eliminados. 

No entanto, mais de 
99% desse volume 

são reabsorvidos, 
t a m b é m  p e l o s 
rins, gerando em 
média 1.500ml a 
2.000ml de uri-

na para manter em 
equilíbrio a proporção do 

que entra e sai.
Assim, os vários sistemas 

interligados realizam um in-
cessante trabalho para manter 
a estabilidade da composição 
química do organismo. Em condi-
ções climáticas habituais, um ser 
humano saudável deve ingerir 

entre 2 e 3 litros de água todos os 
dias. A demanda aumenta quan-
do consideramos extremos da 
vida (crianças e idosos), gravidez 
e amamentação, temperaturas 
elevadas/exposição ao calor, 
ambientes com ar condicionado 
ou aquecedores, uso de diuré-
ticos, exercícios físicos, febre e 
perdas anormais, como vômitos 
e diarreia.

Um ser humano saudável 
consegue variar a ingestão de 
água entre 500ml até 16 litros 
por dia sem que ocorra qualquer 
dano. No entanto, isso não é váli-
do se presente qualquer compro-
metimento de órgãos que par-
ticipam desse equilíbrio, como 
problemas no coração, fígado ou 
rins, em que a retenção de água 
pode levar a inchaço, aumento 
da pressão arterial, sobrecarga 
cardiopulmonar e alterações 
neurológicas. O importante é 
manter um estado de hidratação 
adequada, proporcionando o 
bom funcionamento dos diversos 
sistemas do corpo. A maioria das 
pessoas não bebe água suficien-
te, acarretando desidratação. Os 
sintomas compreendem boca 
e nariz secos, urina escura e 
escassa, fraqueza, sonolência, 
dor de cabeça e até mesmo 
alterações do humor. Quando 
mais pronunciada pode causar 
confusão mental, alucinações, 
torpor, coma e morte.

A sede é um aviso de que 
o corpo necessita de água e o 
melhor é não esperar que o 
corpo avise: mantenha-o sempre 
hidratado.D
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S O L E N I D A D E

“e O OsCar Vai Para...”
melHor Filme

A Favorita
Roma
Vice
Pantera Negra
Green Book - O Guia
Nasce uma Estrela
Infiltrado na Klan
Bohemian Rhapsody

melHor Ator coAdJuVAnte

Richard E. Grant 
(Poderia Me Perdoar?)
Mahershala Ali (Green Book - O 
Guia)
Adam Driver (Infiltrado na Klan)
Sam Elliott (Nasce uma Estrela)
Sam Rockwell (Vice)

melHor AnimAÇÃo

Homem-Aranha no Aranhaverso
Os Incríveis 2
WiFi Ralph
Ilha de Cachorros
Mirai

melHor FotogrAFiA

Roma
Nasce uma Estrela
A Favorita
Guerra Fria
Nunca Deixe de Lembrar

melHor direÇÃo

Alfonso Cuarón (Roma)
Spike Lee (Infiltrado na Klan)
Yorgos Lanthimos (A Favorita)
Pawel Pawlikowski (Guerra Fria)
Adam McKay (Vice)

melHor AtriZ coAdJuVAnte

Regina King (Se a Rua Beale Falasse)
Marina de Tavira (Roma)
Amy Adams (Vice)
Emma Stone (A Favorita)
Rachel Weisz (A Favorita)

melHor Filme 
estranGeirO

Roma (México)
Guerra Fria (Polônia)
Assunto de Família (Japão)
Cafarnaum (Líbano)
Nunca Deixe de Lembrar (Alemanha)

melHor Figurino

A Favorita
A Balada de Buster Scruggs
Duas Rainhas
O Retorno de Mary Poppins
Pantera Negra

melHor Ator

Bradley Cooper 
(Nasce uma Estrela)
Rami Malek 
(Bohemian Rhapsody)
Christian Bale (Vice)
Willem Dafoe 
(No Portal da Eternidade)
Viggo Mortensen
(Green Book - O Guia)

melHor roteiro originAl

Green Book - O Guia
Roma
No Coração das Trevas
A Favorita
Vice

melHor documentário

RBG
Minding the Gap
Hale County this Morning, the Evening
Of Fathers and Sons
Free Solo

melHor mAQuiAgem

Vice
Border
Duas Rainhas

melHor AtriZ

Olivia Colman (A Favorita)
Lady Gaga (Nasce uma Estrela)
Glenn Close (A Esposa)
Melissa McCarthy 
(Poderia Me Perdoar?)
Yalitza Aparicio (Roma)

melHor roteiro AdAPtAdo

Infiltrado na Klan
A Balada de Buster Scruggs
Se a Rua Beale Falasse
Nasce uma Estrela
Poderia Me Perdoar?

melHor direÇÃo de Arte

O Retorno de Mary Poppins
A Favorita
O Primeiro Homem
Roma
Pantera Negra

melHor ediÇÃo

A Favorita
Infiltrado na Klan
Bohemian Rhapsody
Green Book - O Guia
Vice

melHor trilHA sonorA

Se a Rua Beale Falasse
Ilha de Cachorros
Pantera Negra
O Retorno de Mary Poppins
Infiltrado na Klan

melHor cAnÇÃo originAl

Shallow (Nasce uma Estrela)
All the Stars (Pantera Negra)
I’ll Fight (RBG)
The Place Where Los Things Go
(O Retorno de Mary Poppins)
When a Cowboy Trades His Spurs for 
Wings (A Balada de Buster Scruggs)

melHores eFeitos VisuAis

Vingadores: Guerra Infinita
Christopher Robin - Um Reencontro 
Inesquecível
Jogador nº 1
O Primeiro Homem
Han Solo: Uma HIstória Star Wars

melHor ediÇÃo de som

O Primeiro Homem
Pantera Negra
Roma
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Bohemian Rhapsody
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O Primeiro Homem
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Bohemian Rhapsody
Pantera Negra
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Skin
Detainment
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Bao
Animal Behavior
Late Afternoon
Weekends
One Small Step

melHor
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documentário

End Game
Lifeboat
A Night at the Garden
Period. End of Sentence
Black Sheep

Uma das maiores pre-
miações do cinema 
mundial ,  o  Oscar, 
já tem data e lugar 
para acontecer. No 

dia 24 de fevereiro, profissionais 
da área vão se reunir no Teatro 
Dolby, em Los Angeles, EUA, para 
consagração de melhor ator, atriz, 
filme, trilha sonora e outras 20 
categorias.

O jornalista e mestre em ci-
nema Raphael Pereira explica 
que, para quem está inserido no 
mercado cinematográfico, o Oscar 
é de suma importância. “Trata-se 
de uma indústria muito rica e que 
gasta muito com marketing e com 
os filmes em si, então essa premia-
ção fortalece esses profissionais”.

Ele acrescenta que a estatueta 
mais famosa do mundo simboliza 
o bom trabalho que a pessoa 
desempenhou.  “Dentre todas 
as celebrações, o Oscar é a mais 
glamourosa e traz bastante status. 
É compreensível a forma como a 
mídia trata o evento”.

O especialista aponta que, 
este ano, a disputa, principalmente 
de melhor filme, está bem equili-
brada e com um cardápio bastante 
distinto. Mas, algumas indicações 
o surpreendeu. “Pantera Negra me 
deixou positivamente impressiona-
do, não pela qualidade do longa, 
mas por ser de super-herói e estar 
concorrendo como melhor filme”.

Segundo ele, o leque desse 
gênero é grande. “E eles vêm 
sendo indicados nos últimos anos, 
mas não como melhor longa-me-
tragem. Apesar do filme ser muito 
bom, não é o melhor da Marvel, 
mas fiquei feliz com a indicação 
porque entendo a importância 
social dele”.

Pantera Negra teve a déci-
ma maior bilheteria da história, 
somando US$ 1,279 bilhão em 
vendas por todo o mundo. O que 
mais chamou a atenção foi que o 
elenco principal do filme é todo ne-

gro, situação inédita na história do 
cinema. Para Raphael, isso sinaliza 
que, de fato, o Oscar mudou sua 
política. “Principalmente depois da 
campanha #oscarsowhite (na tra-
dução livre, “oscar muito branco”, 
quando a cerimônia foi duramente 
criticada por ter apenas atores, 
atr izes,  diretores e roteir istas 
brancos indicados). Ano passado, 
o melhor filme foi Moonlinght, que 
debate muito sobre o racismo”.

Outra indicação surpreenden-
te foi a de Roma como melhor 
filme. “Não pelo diretor, porque 
o Alfonso Cuarón é muito com-
petente e, inclusive, já ganhou o 
Oscar antes. Mas é um longa que 
foi feito para a Netflix e isso é uma 
novidade, uma produção que não 
foi diretamente para o cinema 
concorrer nesta categoria”.

Assim como Roma, o longa dos 
irmãos Coen, A Balada de Buster 
Scruggs, também foi feito para o 
streaming, mas foi indicado em 
várias categorias, contudo, para 
Raphael, ele merecia uma vaga na 
disputa de melhor filme.

Entretanto, para ele, apesar 
de concorrido, Roma deve ganhar 
essa disputa. “Há boas chances 
do filme do Cuarón ser premiado. 
Apesar disso, gostaria muito que 
Green Book levasse a estatueta de 
melhor filme para a casa”.

Outras categorias
Surpreendendo a todos, a canto-

ra Lady Gaga é cotada como uma das 
favoritas para ganhar a estatueta de 
melhor atriz. Ela levou o prêmio do 
Globo de Ouro pela música Shallow, 
em Nasce uma Estrela, filme que 
ultrapassou a marca de US$ 400 
milhões.

Para Raphael, ela tem grandes 
chances. “A atuação dela beira a 
perfeição, contudo acho que Yalitza 
Aparecida, de Roma, e Olivia Colman 
de A Favorita, são grandes concorren-
tes também”.

Como melhor ator, a disputa 
também é acirrada. O Globo de Ouro 
ficou com Rami Malek, que interpre-
tou o cantor Freddie Mercury em 
Bohemian Rhapsody. Contudo, para 
o mestre em cinema, os concorrentes 
de Malek foram melhores. “Para 
mim, Christian Bale leva, mas não 
ficaria chateado se Viggo Mortensen 
ganhasse o prêmio por sua atuação 
em Green Book ou Bradley Cooper, de 
Nasce uma Estrela”.

Já como melhor canção, para 
Raphael, Shallow, de Nasce uma 
Estrela, é quem receberá a estatue-
ta. “A música se popularizou e isso 
acaba sendo uma boa influência, 
pois a academia vem procurando 
dialogar com o povo, mas também 
trata-se de uma excelente canção 
original”.

Contudo, outras canções tam-
bém são acessíveis. “All the stars, de 
Pantera Negra e a trilha de Creed 2 
são fortes concorrentes”.
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nova diretoria da cdl/bH é empossada
com a presença de várias autoridades
A nova diretoria da Câmara de 

Dirigentes Lojistas de Belo Ho-
rizonte (CDL/BH) tomou posse 

no último dia 11, em evento realizado na 
sede do Sindicato da Construção Pesada 
(Sicepot-MG). Durante os próximos 3 
anos, a entidade será presidida pelo 
empresário Marcelo de Souza e Silva.

O evento reuniu 530 pessoas e 
contou com a presença de políticos 
e autoridades, entre eles os três se-
nadores mineiros Antonio Anastasia 
(PSDB), Rodrigo Pacheco (DEM) 
e Carlos Viana (PSD). Represen-
tando o Estado, esteve presente o 
vice-governador de Minas Gerais, Pau-

lo Brant (Novo), e pela prefeitura de 
Belo Horizonte, o vice-prefeito, Paulo 
Lamac (PHS). Também participaram 
da cerimônia deputados, vereadores, 
presidentes do sistema CNDL/SPC e 
diversos empresários.

Marcelo de Souza e Silva, empre-
sário desde 1989, participa da CDL de 

Belo Horizonte há 29 anos, quando 
ingressou na CDL Jovem. A partir de 
1997, já na CDL/BH, ocupou o cargo de 
vice-presidente em diversas gestões. 

“Conheço bem a CDL/BH, por-
que aqui atuo há quase 30 anos. 
Mas, sem dúvida, assumir a sua 
presidência será a maior responsa-

bilidade da minha vida. Mas assumo 
o compromisso de trabalhar de 
forma incansável em defesa dos 
nossos mais de 12 mil associados 
e intensificar as ações para ajudar 
no desenvolvimento econômico e 
social da nossa capital”, afirma o 
novo presidente. 

A nova diretoria decidiu eleger 
cinco bandeiras que serão prioritárias 
para a entidade nos próximos anos: 
Inovação, Desenvolvimento Econômico, 
Segurança, Mobilidade Urbana e, por 
último, transformar BH na capital da cha-
mada Geração Prateada, formada por 
pessoas que têm hoje mais de 60 anos.

marcelo de souza: “conheço bem a cdl/bH, porque 
aqui atuo há quase 30 anos. assumir a sua presidên-

cia será a maior responsabilidade da minha vida”
antonio anastasia, Paulo Brant,

marcelo de souza e Gustavo mitrê

marcio lacerda e marcelo de souza

marcelo de souza e rodrigo Pacheco
Wagner messias, emir Cadar,

marcelo de souza e Paulo lamac

Bruno falci, marcelo de souza e roberto alfeu marcelo de souza e Paulo Brant marcelo de souza com os vice-presidentes

marcelo ligere e marcelo de souza

marcelo de souza com a família marcelo de souza e José César da Costa

marcelo de souza e Carlos Viana
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minas Gerais tem 117 mil
inscritos em site de infidelidade
Pesquisa investiga os motivos por que homens e mulheres são infiéis

Na música, no cinema, 
no teatro, na ficção e 
na vida real, a pergunta 
se repete: quem nunca 

traiu ou foi traído? A plataforma 
de casos extraconjugais Ashley Ma-
dison entrevistou cerca de 2.000 
membros para descobrir o que os 
levam a trair. A rede social divulga 
ter 55 milhões de usuários no 
mundo. No Brasil, segundo maior 
mercado do site, são 8,9 milhões 
de membros, destes, 117 mil são 
inscritos de Minas Gerais.

Homens e mulheres buscam 
resultados semelhantes em uma 
relação fora do casamento ou 
namoro, mas alguns fatores pesam 
mais que outros. Além do sexo, 
43% das mulheres buscam a sensa-
ção de “borboletas no estômago” 
novamente, enquanto apenas 
23% dos homens vão atrás dessa 
sensação. As mulheres também 
procuram explorar novos desejos 
(41%), enquanto somente 39% dos 
homens querem o mesmo. 

Quando perguntados sobre 
o motivo pelo qual traem, 56% 
disseram amar seu parceiro, mas 
estão procurando mais satisfação 

sexual, 17% afirmaram que bus-
cam satisfação emocional. Outros 
33% dizem achar interessante ter 
um parceiro externo, enquanto 
24% dizem que procuram manter 
a família unida (paradoxalmente, a 
justificativa é de que preferem trair 
do que separar).

Júlia*, de 30 anos, foi casada 
por 10. Ela atribui ao desinteresse 
do marido o motivo pelo qual viveu 
um caso por 2 anos. “Meu esposo 
se preocupava em me agradar 
quando não era casado comigo. 
Depois que casamos nem a data 
do meu aniversário lembrava mais, 
passava horas no videogame, 
chegou a ficar mais de 3 meses 
sem dormir comigo. Quando re-
clamava, ele dizia que era a única 
diversão que tinha”, lembra. 

Ela conta que ficou deprimida 
por achar que não tinha mais 
atrativos. “Só que os olhares de 
pessoas na rua não pararam e 
me interessei por outro homem. 
Acabei traindo, não pelo sexo, mas 
pelo jeito com que a outra pessoa 
me tratou, com carinho e respeito. 
Ele reparava se fazia a unha ou o 
cabelo. Coisas que meu esposo 
não notava”. Sobre se arrepender? 
“Sinceramente, não”.

Não é o caso de Bruna* que 
namorou dos 14 aos 21 anos. 
Vingança e imaturidade aparecem 
como motivações. “Primeiro, já 
tinha sido traída. Segundo que 

comecei a namorar muito nova. 
Durou minha adolescência inteira 
e isso desgastou muito o namoro”. 

Hoje, com 24 anos, diz se ar-
repender. “Vejo a traição de outra 
forma. Ninguém precisa ser traído. 
Se o relacionamento está des-
gastado e há interesse por outra 
pessoa, existem outras maneiras 
de reverter a situação”. 

Durante um relacionamento 
de 4 anos, a insegurança fez com 
que Sara* traísse o namorado. “A 
falta de confiança e alguns indícios 
me fizeram sentir muita raiva. Por 
vingança, eu traí para amenizar 
o sentimento e não ficar como 
vítima”, explica. Até hoje ela diz 
não saber se tem arrependimento 
ou não. “Acho que traindo ou não 
haveria término. O ato em si não 
foi bom, mas a sensação de não 
ter sido a vítima da situação me 
conforta”.

 

trair não é sobre o outro

O psicólogo Maurício Barbosa 
explica que o ser humano é orien-
tado por dois princípios: a busca 
pelo prazer e o afastamento do 
desprazer. “Independente se ela 
já tem prazer, a busca por essa 
sensação é uma marca ancestral 
do nosso inconsciente”, afirma.

Ele esclarece que sempre es-
tamos buscando sermos reconhe-
cidos, aprovados e amados. “Isso 

gera muita satisfação, toda vez 
que somos aceitos por outro ser 
humano voltamos a ter um prazer 
de acolhimento e de importância. 
Sentimento marcado pela pri-
meira infância que nos faz querer 
repeti-lo o tempo inteiro. Por esse 
caminho é fácil chegar ao contato 
físico e, posteriormente, ao sexo”. 

Barbosa elucida a anatomia do 
arrependimento. “Quando existe 
um desejo inconsciente e é reali-
zado por meio do ato, ele some da 
referência do inconsciente. Por isso, 
a melhor forma de se livrar de um 
desejo é realizá-lo. Caso isso ocorra 
sem que a pessoa tenha sido pega, 
é muito difícil que esse pensamen-
to fique martelando e causando 

culpa. Se pego, por uma questão 
cultural, a pessoa tenta entender 
que ela precisa se responsabilizar 
pela atitude em que o pagamento 
pode ser o arrependimento”. 

Segundo o psicólogo, não exis-
te receita para lidar com a vontade 
de trair. “A pessoa monogâmica 
tem que entender que o desejo 
é dela. Ela não pode sobrepujar 
esse desejo sobre outros. É preciso 
tranquilidade para entender o que 
está acontecendo, tolerância para 
saber as frustrações que você con-
segue lidar para manter a relação e 
sempre confiar mais em si”, afirma. 

*Nomes fictícios foram colocados
a pedido das entrevistadas.

17% afirmaram que buscam satisfação emocional

117 mil
são inscritos de 
minas Gerais
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Condomínio deve ter regras claras
sobre instalação de ar condicionado

Com temperaturas acima dos 30 graus inclusive 
à noite, os mineiros tem sofrido com o calorão neste 
início de ano. Por causa disso, muita gente pensa em 
instalar um ar condicionado em casa ou no trabalho. 
No entanto, em condomínios, é preciso observar al-
guns critérios antes de comprar o aparelho.

O primeiro detalhe importante é saber se a 
Convenção Condominial permite a instalação de ar 
condicionado. Isso porque os equipamentos de pare-
de mudam a fachada do prédio e por isso, a maioria 
dos edifícios que não tem a previsão de instalação do 
aparelho no projeto tende a não aprovar a mudança.

Assim, antes de instalar o ar condicionado, o 
condômino deve pedir aprovação em Assembleia, 
com quórum de 2/3 dos presentes. Além disso, a 
Assembleia também deve normatizar a instalação 
dos aparelhos para que os demais condôminos inte-
ressados sigam uma padronização para que a fachada 
fique uniforme.

Outro ponto importante é saber se a rede elétrica 
do prédio suporta a instalação de ar condicionado. 
Sobretudo em prédios antigos, que quando foram 
construídos não se imaginava a necessidade do equi-
pamento, é imperiosa a contratação de um técnico 
especializado – de preferência um engenheiro ele-
tricista – para avaliar todo o cabeamento do edifício. 
Somente a partir do laudo dele é que é possível saber 
se é seguro instalar o ar condicionado ou não. 

Conhecer a rede elétrica é importante porque 
dependendo do número de aparelhos ligados, pode 
haver sobrecarga e até incêndio. 

Segundo o presidente do Sindicon MG, advogado 
especializado em direito condominial, Carlos Eduardo 
Alves de Queiroz, a instalação de ar condicionado nos 
condomínios é frequentemente causa de discórdia. 

“Cada um quer instalar de um jeito e não pode. 
Por isso, se houver demanda de condôminos dese-
jando colocar um aparelho em casa, é melhor que o 
síndico convoque uma Assembleia, esclareça os pontos 
negativos e faça a votação. Se as condições do prédio 
permitirem a instalação, mas a convenção proibir, a 
norma pode ser alterada com a alegação da mudança 
nas condições climáticas. Mas, somente depois que 
um engenheiro atestar que a rede elétrica suporta os 
aparelhos”, esclarece o presidente.

Presidente do sindicon mG, Carlos eduardo de Queiroz
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
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ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO  
CINEMARK MANIA NAS BILHETERIAS 
E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PROMOÇÃO: 14/2 A 6/3/2019.  
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. L IVRO NÃO INCLUSO NO PRÊMIO. PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA.  

ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

GANHE UM MARCADOR DE  
PÁGINAS MAGNÉTICO DO FILME  

A CAMINHO DE CASA NA COMPRA  
DE UM INGRESSO COM SEU CARTÃO 

CINEMARK MANIA.
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O servidor público municipal, ativo 
e inativo, ganhará novo espaço social. 
A prefeitura municipal e o Instituto 
de Previdência Municipal de Araxá 
(Iprema) vão construir uma sede 
Administrativa e Recreativa, localizada 
próxima ao Centro 
Administrativo.

O projeto da nova 
sede do Iprema foi 
aprovado pelo prefeito 
Aracely de Paula (PR) 
durante reunião com 
secretários, o presiden-
te do Iprema, André 
Luiz da Silva, e o ar-
quiteto Dirceu Inácio 
Júnior. 

“Ele não vai con-
templar apenas a área 
administrativa do insti-
tuto do servidor, mas também uma 
ampla área recreativa. Queremos 
colocá-lo em execução rapidamente 
e até o final do ano entregar mais 
este benefício aos servidores públi-
cos municipais”, disse o prefeito. 

Além de aprovação do projeto, 
Aracely garantiu a publicação do edi-
tal para contratação de empresa res-
ponsável pela execução da obra ain-
da neste mês de fevereiro. Segundo 
o presidente do Iprema, a previsão é 

de que o prédio da sede 
fique pronto em até 8 
meses. A área total do 
empreendimento é de 
42 mil m2, sendo 1 mil 
m2 de construção com 
espaço para abrigar um 
anfiteatro, memorial 
do servidor municipal, 
salão de festas, esta-
cionamento, quadra 
poliesportiva, quadra 
de peteca, campo so-
ciety, pomar e ampla 
área verde. 

O investimento, segundo o 
presidente do Iprema, “é de R$ 5,5 
milhões e se tornaria inviável se não 
estivesse recebendo o total apoio do 
prefeito e a efetiva participação da 
administração municipal”.

Blocos de Carnaval saem do óbvio
para contemplar todos os públicos

Segundo PBH, a festa deve receber 4,6 milhões de foliões

Bloco Proposta local data

unidos da estrela da 
morte

Organizado pelo Conselho Jedi
de minas (CJmG), bloco quer
tirar o nerd do sedentarismo

rua José Pedro 
drumond, 100

floresta

02/03 e 
04/03

Que mário?
Bloco voltado para a cultura nerd traz 

a nostalgia do universo dos jogos
Praça da assembleia 02/03

Carnarock santê 
Bloco reúne rockeiros no

bairro santa tereza
rua dores do indaiá,

162
02/03

turu turu
saudosos fãs de sandy e Júnior
vão unir as vozes para cantar

sucessos da dupla
ainda não divulgado 23/02 

funk You 
Bloco homenageia o funk brasileiro, 

esse ano lança seu próprio hit
av. Brasil 04/03

Bloco da bicicletinha
bloco desfila de bicicleta pelas ruas 
de belo Horizonte durante a noite

rua sergipe, 629,
savassi

28/02

Carnaval de rua de 
Belo Horizonte: é 
de todo mundo, 
é para todo mun-

do!”, o slogan da festa de 2019 
consagra sua história de nascimen-
to a partir de manifestações espon-
tâneas da população. Consolidada, 
a festa é hoje considerada uma 
das melhores do país e a cidade se 
prepara para receber durante esse 
período - 23 dias de programação 
- um público de 4,6 milhões de 
pessoas, número 20% maior que 
o registrado em 2018. Blocos não 
vão faltar para essa multidão.

“Esse Carnaval será o maior 
e o mais triste. É um momento 
complicado para os mineiros, 
mas, a vida tem que seguir seu 
fluxo. Quem vem para BH sabe 
que aqui é um Carnaval com 
alegria, bem planejado, bem 
executado e com segurança. Ou 
seja, uma festa com ordem e 
liberdade. Tenho muito orgulho 
do Carnaval da nossa cidade e 
espero que as pessoas aprovei-
tem muito”, declarou o prefeito 
Alexandre Kalil (PHS) durante 
coletiva. Neste ano, 590 blocos 
de rua cadastrados vão realizar 
cerca de 700 desfiles. Isso signi-
fica um aumento de 40%. 

sandy&Jr., nerdice e funk

Cada folião tem seu perfil e há 
quem evite os já consagrados - e 
sinônimos de superlotação - “Então, 
Brilha” e “Baianas Ozadas”, em bus-
ca de uma programação que reúna 
folia com seus gostos pessoais. 

Foi essa a motivação que le-
vou Matheus Soriedem e Priscilla 
Monteiro a criarem o bloco Turu 
Turu, em homenagem a dupla 
Sandy e Júnior. “Eu e a Priscila 
somos ex-alunos do teatro do 
Palácio das Artes, sempre que 
via ela nos corredores, gritava: 
‘Abre a porta, Mariquinha!’, mu-
dava o corpo e começava uma 
performance”, conta Soriedem. 

Foi durante o cortejo do bloco 
“Alô, abacaxi” que um amigo dos 
atores lançou: “Por quê vocês não 
montam um bloco?”.

A pergunta acendeu a chama 
dos fãs e esse é o primeiro ano 
que o bloco vai às ruas. “Estamos 
muito ansiosos. A gente esperava 
algo menor e já está tomando 
proporções bem maiores que ima-
ginávamos”, diz Soriedem. Para 
evitar uma superlotação, o local 
da concentração será divulgado na 
semana de Carnaval. A expectativa 
do organizador é de 500 pessoas. 
Como os integrantes, em sua maio-
ria, são atores as pessoas podem 
esperar performances. “Também 
estamos tomando muito cuidado 
com a bateria, porque a nossa 
intenção é que os foliões cantem 

junto e todos ouçam”, garante. 
Pela quarta vez nas ruas de BH, 

o bloco Unidos da Estrela da Morte 
é organizado pelo Conselho Jedi de 
Minas (CJMG) e no passado reuniu 
cerca de 4 mil nerds no bairro Flo-
resta. “A proposta é atrair o público 
nerd, famoso por seu sedentarismo 
e motivar a saída de casa para um 
Carnaval incrível ao invés de viajar 
para a Disney”, brinca Daniela Aya-
la, criadora do bloco e presidente 
do fã-clube mineiro de Star Wars. 
No repertório, as trilhas sonoras de 
Star Wars, filmes, seriados, games 
e desenhos animados serão toca-
dos no ritmo do Carnaval.

Outro gênero que ganhou ho-
menagem foi o funk brasileiro. O 
Funk You nasceu em 2016 da von-
tade de uma turma de amigos em 

participar ativamente do Carnaval 
de rua de BH. No último ano, 200 
mil pessoas embarcaram no sonho 
dos amigos. O bloco cresceu tanto 
que esse ano tem até seu próprio 
single: “Pararabumbum”, que ga-
nhou clipe gravado no Morro das 
Pedras, na região Oeste.

“Esse trabalho superou nossas 
expectativas e certamente vamos 
lançar outras produções mais para 
frente. Gravamos o clipe no Morro 
das Pedras para, claro, fazer jus ao 
nosso estilo musical. E também 
porque os principais membros de 
nossa bateria moram no Conjunto 
Santa Maria, em frente ao local. 
O resultado foi muito bom. Con-
seguimos passar o recado para o 
público”, comemora Lucas Moraes, 
idealizador do Funk You.

Os diferentões
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Jacqueline Ávila assume a Fadecit 
com promessa de inovar a instituição

No cargo de presidente da Fundação 
de Apoio e Desenvolvimento da 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de Minas Gerais (Fadecit) desde o 

dia 12 de janeiro deste ano, Jacqueline Ávila 
promete uma gestão voltada para o campo 
da inovação à frente da instituição. 

Mestre em Engenharia de Estruturas 
pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), ela já foi diretora da Escola 
de Design da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (UEMG) e gerente técnica de 
Desenvolvimento da Fadecit. “Estamos em 
um processo de reestruturação, tanto do 
portfólio quanto dos clientes com quem 
vamos trabalhar neste ano”. 

A Fadecit desenvolve projetos de pesquisa 
científica e tecnológica, viabilização de aten-
dimento a pequenas e microempresas, ações 
amparadas por leis de incentivo à cultura, 
cursos de pós-graduação e extensão, além de 
realização de processos seletivos seminários, 
fóruns e outros eventos em parceria com a 
UEMG. Questionada sobre a possibilidade 
de privatização da universidade, Jacque-
line acredita que isso ainda está longe de 
acontecer. “Desde a campanha do atual 
governador, fala-se sobre essa possibilidade. 
Porém, a UEMG é o maior polo de ensino 
público que há no Estado, por isso, acredito 
que a privatização da instituição não será 
tão imediata”.  

Além da universidade, a fundação tam-
bém implanta projetos e faz concursos em ou-
tras instituições públicas, como as prefeituras 
de Belo Horizonte, Itabirito, Araxá, Governo 
de Minas Gerais, Copasa, Cemig, Superior 
Tribunal de Justiça, entre outros órgãos.  

novidade 

A Fadecit está localizada em um espaço de 
4 mil metros quadrados e possui 4 pavimentos 
onde estão distribuídos nove salas de aula. A 

novidade é que a fundação está planejando 
ofertar cursos na sua sede, além de também 
investir no ensino à distância, aplicando em 
tecnologia e em uma equipe completa para 
tratar a necessidade do cliente, elaborando 
o diagnóstico da demanda, ofertando e 
desenvolvendo a melhor solução para o 
ensino-aprendizagem das equipes. “Já temos 
um estúdio para a gravação de videosaulas 
e as salas são interativas. Tudo para trazer o 
melhor resultado e aprendizado para quem 
está vendo”, finaliza a presidente

Presidente Jacqueline ávila

da redação

“A UEMG é o maior
polo de ensino público
que há no Estado, por
isso, acredito que a
privatização da instituição
não será tão imediata”
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araxá aprova projeto
de construção da sede

administrativa e recreativa

“Ele não vai
contemplar

apenas a área
administrativa
do instituto do
servidor, mas
também uma

ampla área
recreativa”

Projeto foi aprovado pelo prefeito aracely de Paula

PM
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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

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

Joia brasileira. É duro de ouvir e acreditar. 
O presidente da Vale foi em uma comissão na 
Câmara dos Deputados, na semana passada, 
presidida pelo deputado mineiro Zé Dias 
(PSDB), e afirmou que a empresa é uma joia 
brasileira e não pode ser acusada como a 
causadora da tragédia em Brumadinho, onde 
morreram 166 pessoas e estão desaparecidas 
155. Então presidente, quem é culpado pelo 
assassinato? 

Curso de manipulação de alimentos.  O Sindi-
cato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de 
Belo Horizonte (Sindhorb) e a Associação Mineira 
de Bares e Restaurantes, Hotéis e Lanchonetes 
(Amibar), em parceria com a Alimentum Con-
sultoria, vai realizar mais um curso na área de 
manipulação de alimentos, exigido pela Anvisa . 
Ele terá duração de cinco dias, de 25 de fevereiro 
até 1de março, das 15h às 19h, na Avenida Brasil. 
As inscrições poderão no sindhorb.org.br

C a n a l   a B e r t O

4 milHões de turistAs no cArnAVAl de bH

Hotéis lotAdos

Belo Horizonte vai ter o 
melhor Carnaval dos últimos 4 
anos. Neste ano serão mais de 
4 milhões de foliões nas ruas 
de Belo Horizonte, com quase 
600 blocos, em praticamente 
todos os bairros. Para o Carna-

val de 2020, com certeza serão 
mais de 5 milhões de foliões. 
Tenho falado, neste modesto 
espaço da minha coluna, que 
centenas de prefeituras que 
não festejam a festa de momo, 
alegando falta de recursos 

com uma choradeira geral, 
aproveitam e mandam os fo-
liões para a capital. Conforme 
diz o prefeito Alexandre Kalil 
(PHS), a PBH tem dinheiro 
e paga em dia servidores e 
fornecedores.

Os 100 hotéis na capital 
estão lotados para o Carna-
val. Com certeza, eles terão 
a melhor taxa de ocupação 

deste ano, com a expectativa 
de atingirmos a média his-
tórica de mais 70% . A festa 
caminha para ser a melhor 

data para a hotelar ia na 
capital, lembrando que Belo 
Horizonte tem a menor diária 
do Brasil.

câmara de bH conclui estudo
de redução das leis na capital

A Comissão Especial de Estudo 
da Câmara de BH criada para a 
Racionalização do Estoque de 
Normas do Município aprovou o 
Requerimento 21/2019 que propõe 
o encaminhamento à Subsecreta-
ria de Modernização da Gestão do 
Município de todos os documentos 
produzidos pelo colegiado.

De acordo com Mateus Simões 
(Novo), novamente eleito como 
relator da comissão, a aprovação 
do requerimento faz com que todo 
o trabalho realizado e revisado por 
membros da Casa e estudantes de 
direito voluntários, chegue à pre-
feitura de Belo Horizonte para ser 
avaliado antes que essa comissão 
delibere sobre os projetos de lei 
que venham a efetivar os resulta-
dos encontrados.

Segundo Irlan Melo (PR), pre-
sidente dessa Comissão Especial, 
esta é a oportunidade da PBH 
ter conhecimento do extenso le-
vantamento realizado em prol da 
redução do estoque de normas da 
cidade e de fazer apontamentos so-
bre algum detalhe da análise que 
possa ter passado despercebido ou 
de algo que, no seu entendimento, 
precisa ser modificado.

Para Orlei Pereira (Avante), 
suplente do vereador Fernando 
Borja (Avante) na comissão, o 
papel da Comissão de Legislação e 
Justiça (CLJ) é também importante 
nesse processo de simplificação 

da legislação, uma vez que deve 
ter independência e responsabi-
lidade para barrar projetos de lei 
que não tenham relevância para o 
município. Mateus concordou com 
o apontamento do parlamentar, 
ressaltando que a CLJ deve ser uma 
“peneira técnica” para que não 
haja a necessidade mais uma vez 
desse tipo de trabalho.

racionalização de normas

Criada com a finalidade de 
analisar, identificar e revogar as 
leis municipais obsoletas, que 
perderam sua utilidade com o de-
correr do tempo e que já não são 

mais correspondentes ao estágio 
de evolução social e econômico 
atual, a comissão concluiu que, 
do estoque de 10.706 leis editadas, 
desde a de nº 323 de 1953 até Lei 
n º 11.027 de 2017: 859 já foram 
revogadas; 1.174 devem ser manti-
das; 1.525 podem ser revogadas; 
6.238 podem ser ratificadas e 
consolidadas e 910 devem ser 
novamente analisadas.

Dessa forma, a providência 
sugerida pela comissão é que, após 
a avaliação do Poder Executivo da 
documentação produzida, sejam 
criadas proposições para a rati-
ficação da classificação sugerida 
pelo estudo.

requerimento agora vai para a prefeitura
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Liga dos Blocos inicia montagem
da estrutura para a festa de 2019

A Liga dos Blocos de Carnaval 
de Ouro Preto vem, desde 2018, 
trabalhando para que a festa de 
2019 seja a melhor que a folião já 
viu. No dia 8 de fevereiro, a equipe 
iniciou a montagem da estrutura 
do Espaço Folia, que irá receber 
milhares de pessoas de 02 a 05 
de março, quando os blocos do 
Caixão, Cabrobró, da Praia e Cha-
pado ocupam o espaço. 

Além do palco e suas estruturas 
de camarins, backstage e sides-
tage, são montadas as áreas de 
apoio, portaria, posto médico, 
camarote, praça de alimentação 
e banheiros. A segurança não fica 
de fora: mais de 150 pessoas são 
contratadas para garantir ao folião 
a tranquilidade de curtir a festa. 

Em acordo com o Centro de 
Artes e Convenções da Ufop, a 
Liga dos Blocos vem oferecendo 
melhorias na Praça da Ufop, onde 
fica o Espaço Folia, para propor-

cionar mais conforto aos foliões 
e a comunidade. Uma das ações 
realizadas pela Liga dos Blocos 
foi a compactação do solo e o 
calçamento de uma das caixas de 
brita do local, proporcionando um 
ambiente mais adequado para 
todos que utilizam a área.  

C r i a d a  e m  2 0 0 5,  p e l a 
união dos blocos do Caixão, 
Cabrobró, da Praia e Chapado, 
a Liga dos Blocos de Carnaval de 
Ouro Preto vem, desde então, 
promovendo o Carnaval no Espa-
ço Folia, com atrações de nome 
nacional que atraem milhares de 
visitantes para a cidade. 

Com pacotes fechados para 
pista e camarote, o evento oferece 
formas diferentes de curtir a folia, 
o que permite a experiência de 
liberdade e de identidade de cada 
um de seus blocos formadores, 
mas também a possibilidade de 
viver festas diferentes. Há dois 
ambientes: a pista e o camarote, 
cada um deles com um tipo de 
benefícios para os foliões. Além 
das atrações garantidas por cada 
bloco, segurança privada e toda 
a infraestrutura necessária para 
uma festa memorável estão ga-
rantidas.

Bloco do Caixão
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Parceria futura a vista

O 1º vice-presidente da ALMG, de-
putado Antônio Carlos Arantes (PSDB), 
recebeu em seu gabinete o vereador 
Maninho Félix (PSD), recém empossa-
do na Câmara Municipal.

Carlos arantes e maninho félix

Posse cdl/bH

Em grande estilo, a nova diretoria da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Ho-
rizonte (CDL/BH) tomou posse no dia 11, 
na sede do Sicepot. Mais de 500 pessoas 
prestigiaram o evento, que contou com a 
presença do vice-governador Paulo Brant 
(Novo), senador Antonio Anastasia (PSDB), 
vice-prefeito Paulo Lamac (Rede), entre ou-
tras autoridades. Após a solenidade, foi ser-
vido um requintado coquetel. Parabéns ao 
novo presidente e amigo Marcelo de Souza. Bruno falci passou o cargo para marcelo de souza
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http://www.sindhorb.org.br/
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-proposicoes/requerimento-de-comissao/21/2019
http://file/D:/Users/izabelamoreira/Downloads/Proposi%C3%A7%C3%B5es%20por%20Apreciar%20-%20Comiss%C3%A3o%20Especial%20de%20Estudo%20-%20Racionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estoque%20de%20Normas%20-%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20-%2008-02-19%20(1).PDF
http://file/D:/Users/izabelamoreira/Downloads/Proposi%C3%A7%C3%B5es%20por%20Apreciar%20-%20Comiss%C3%A3o%20Especial%20de%20Estudo%20-%20Racionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estoque%20de%20Normas%20-%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20-%2008-02-19%20(1).PDF
http://file/D:/Users/izabelamoreira/Downloads/Proposi%C3%A7%C3%B5es%20por%20Apreciar%20-%20Comiss%C3%A3o%20Especial%20de%20Estudo%20-%20Racionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estoque%20de%20Normas%20-%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20-%2008-02-19%20(1).PDF
http://file/D:/Users/izabelamoreira/Downloads/Proposi%C3%A7%C3%B5es%20por%20Apreciar%20-%20Comiss%C3%A3o%20Especial%20de%20Estudo%20-%20Racionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estoque%20de%20Normas%20-%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20-%2008-02-19%20(1).PDF
http://file/D:/Users/izabelamoreira/Downloads/Proposi%C3%A7%C3%B5es%20por%20Apreciar%20-%20Comiss%C3%A3o%20Especial%20de%20Estudo%20-%20Racionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Estoque%20de%20Normas%20-%208%C2%AA%20Reuni%C3%A3o%20-%2008-02-19%20(1).PDF
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o seu consórcio multibrasileiro

loraynne araujo

O líder isolado da Super-
liga Cimed Feminina 
está pronto para o seu 
próximo e difícil com-

promisso. No topo da tabela de 
classificação, com 47 pontos, a 
equipe minastenista contou, mais 
uma vez, com o apoio do seu fiel 
torcedor para o duelo que acon-
teceu dia 15 de fevereiro, contra 
o Osasco/Audax, na Arena Minas 
Tênis Clube, na capital mineira. A 
partida é válida pela 7ª rodada 
do segundo turno da competição 
nacional.

A bilheteria e os portões da 
arena da Rua da Bahia abriram 
às 20h e a Itambé, patrocinadora 
máster do time, distribuiu aos 
150 primeiros torcedores e que 

doaram 1kg de alimento não 
perecível uma camisa exclusiva 
da Torcida Itambé/Minas e um 
ingresso para o jogo. 

Em outra fila, os 50 primeiros 
torcedores que já tinham ingresso 
e que também doaram 1kg de ali-
mento não perecível ganharam 
uma camisa da torcida. O acesso 
à arquibancada retrátil (próxima 
à quadra) só foi permitido para 
torcedores com a camisa da 
torcida Itambé/Minas ou camisa 
oficial do time desta temporada.

Este foi o terceiro encontro 
entre as equipes na temporada 
2018/19. No primeiro turno da 
Superliga, em Osasco (SP), o 
Itambé/Minas venceu, por 3 
sets a 0. Já na semifinal da Copa 

Brasil, disputada em Gramado 
(RS), o time minastenista elimi-
nou o Osasco/Audax, por 3 a 
1. O time minastenista tem 47 
pontos e venceu 16 dos 17 jogos 
disputados. A equipe do interior 
paulista é a quinta colocada, com 
31 pontos.

Para a oposta Bruna Honório, 
a partida foi mais uma pedreira 
que a equipe enfrentou na com-
petição. “Jogar contra o Osasco é 
sempre muito difícil. Se a gente 
vacilar, elas ganham muita força 
de ataque e pode complicar. Te-
mos uma grande arma para jogar 
em casa, que é a nossa torcida. 
Ela sempre nos ajuda fora de 
quadra e isso nos dá muita força 
e confiança”, disse.

Para a maioria, o sonho fica 
armazenado, como uma doce 
nostalgia dos tempos de uma 
criança que brilhava os olhos ao 
chutar uma bola. Os campos, 
improvisados ou não, são subs-
tituídos pelas arquibancada, que 
transmitem os próprios sonhos 
dos torcedores aos meninos que 
ali representam o clube.

Estes meninos, então, se tor-
nam responsáveis por fazer aque-
le sonho se tornar realidade. O 
primeiro drible, o primeiro gol, 
os primeiros minutos... parece 
pouco, mas é muito para todos 
aqueles que ali se materializam. 
É muito para o torcedor, que 
lembra dos seus próprios sonhos 
juvenis e coloca sua esperança 
naquele que ainda é uma pro-
messa. É muito para a família, 
que se imagina com as contas 
pagas, com uma casa própria, 
com uma estabilidade que não 
seria alcançada em outra oca-
sião. É muito para os garotos, 
que carregam os seus sonhos e 
de outros tantos, fazendo da sua 
história um exemplo para quem 
ainda está por vir. 

Desde o último dia 8, o so-
nho de dez meninos foi interrom-
pido pelas chamas do descaso de 
quem não dá a devida importân-
cia para o objetivo dos pequenos 
sonhadores. Athila, Arthur, Ber-
nardo, Christian, Gedson, Jorge, 
Pablo, Rykelmo, Samuel e Vitor 
morreram no alojamento do 
Flamengo enquanto dormiam, 
chutando alguma bola nos gra-
mados dos sonhos para nunca 
mais acordar. Devido à explosão 
de um ar condicionado, a fatali-
dade destinou a eles um ponto 
final em uma trajetória que mal 
tinha começado.

A tragédia levou jovens talen-
tos e alarmou todo o Brasil: será 
que estamos desprezando outros 
sonhadores? Estamos prepara-
dos para amparar aqueles que 
querem melhorar suas próprias 
realidades? Quantos meninos 
estão em alojamentos iguais, 
ou até mesmo piores? Quantos 
garotos saberão lidar com a 
perda de amigos, de colegas de 
profissão, de exemplos a seguir?

Enquanto procuramos as 
respostas e culpados para tantas 

perguntas, buscamos dentro de 
nós aquela criança que sonhava 
em ser um jogador de futebol. 
Além de nós mesmos, mate-
rializamos os sonhos de Athila, 
Arthur, Bernardo, Christian, Ge-
dson, Jorge, Pablo, Rykelmo, 
Samuel e Vitor em cada bola 
chutada por outros garotos. Em 
cada drible dado no adversário, 
vemos os dez. Em cada partida 
jogada, lá estão os dez. Em cada 
nome gritado na arquibancada, 
lá estão os dez. Em cada camisa 
vestida, lá estão os dez. Em cada 
passe para gol, lá estão os dez. 
Em cada comemoração, em 
cada alegria, em cada abraço, 
lá sempre estarão os dez.

Em cada pedaço de grama 
no Brasil, os sonhos dos dez me-
ninos não envelhecem. Não são 
apenas eles e suas famílias que 
desejam honrar suas histórias, 
dando alegria a milhões. Não 
são apenas eles que farão de 
tudo para mostrar a que vieram. 
Desde o último dia 8, os sonhos 
deles se tornaram imortais. Ago-
ra, estes sonhos estão na terra, 
no campo, na rua e no céu.

incidência de lesões faz atletas e
amadores desistirem do esporte

Quem acompanha esportes de 
perto sabe que as lesões sempre 
estão em pauta nesse segmento. 
No começo deste ano, o tenista 

escocês Andy Murray anunciou que iria se 
aposentar, com 31 anos, após o torneio de 
Wimbledon, pois não aguentava mais ter 
que conviver com as dores. “Não me sinto 
bem. Tenho tido dificuldades há muito tem-
po e sentido muitas dores nos últimos 20 
meses. Fiz praticamente tudo o que podia 
para melhorar a minha lesão na anca, mas 
não tem evoluído muito”, disse o jogador. 

Porém não é apenas os profissionais 
que jogam tênis que passam por esse 
tipo de situação; no futebol também 
tem atletas que penduraram a chuteira 
cedo por causa de lesões. Um exemplo 
conhecido é o do ídolo do Cruzeiro e da 
seleção brasileira Tostão, que aos 26 
anos parou de jogar profissionalmente 
devido a um problema adquirido após 
uma bolada no olho. 

O ortopedista Lincoln Costa afirma 
que, no esporte de alto rendimento, 
os atletas são levados ao limite para 
conseguir atingir o máximo durante 
as competições. “Eles estão sempre 
buscando o desempenho máximo e 

performar da melhor maneira possível, 
o que exige muita força, velocidade e 
chegam ao extremo nos treinamentos. 
Por isso, eles estão sempre sujeitos às 
lesões”. 

Um exemplo citado pelo médico 
é Neymar. Mesmo após ter feito uma 
cirurgia no pé direito no ano passado, 
está sofrendo de novo com problemas 
no mesmo local. “Não posso avaliar 
direito o que aconteceu, porém vendo 
de longe acho que a recuperação foi 
acelerada, devido a proximidade da 
Copa do Mundo e, agora, ele voltou a 
sentir”.

atletas amadores 

As lesões inesperadas também 
acontecem com atletas amadores. Em 
busca de uma melhor qualidade física, 
as pessoas comuns acabam exagerando 
e se machucando sem querer. Um exem-
plo disso aconteceu com o funcionário 
público Hebert Gomes. Ele conta que 
começou a correr na rua porque queria 
perder peso. “Eu precisava emagrecer 
e resolvi fazer o esporte mais barato de 
todos: corrida de rua. No começo achei 
que era só ir para a rua e começar a pra-
ticar a atividade, porém com o passar 
das semanas comecei a sentir um certo 
desconforto no joelho”. 

Após o ocorrido, Gomes procurou 
um ortopedista que o orientou melhor 
sobre a prática dessa atividade. “Ele 
me informou que eu deveria conciliar 
a corrida com musculação, pois o meu 
joelho estava fraco e por isso doía. Além 
disso, disse também que o tênis é um 
fator fundamental para a corrida”. 

Costa reitera a importância de ter a 
orientação de um profissional para fazer 
qualquer atividade física. “O educador 
físico sempre irá ajudar a pessoa a rea-
lizar o movimento da melhor maneira 
para evitar lesão e potencializar os 
resultados”, finaliza.

Conheças as lesões mais comuns
entre atletas profissionais e amadores:

luXAÇÃo: Acontece quando há a separação das partes ósseas numa articulação 
ou perda completa da superfície de contato entre os ossos que compõem uma 
articulação. No vôlei, este tipo de lesão, ocorre mais na articulação do ombro.

tendinite: Se dá quando existe um micro-trauma em um tendão. Esse mal 
é comum em atletas que realizam esforço físico repetitivo, seja em treinos ou 
durante a prática esportiva.

contusÃo: Essa escoriação é ocasionada geralmente por pancadas. O seu grau 
pode variar de acordo com o impacto sofrido, chegando a ser leve, moderada 
ou grave.

distensÃo musculAr: É a ruptura de fibras musculares ou do tecido fibroso 
do músculo, normalmente, causado por estresse muscular ou esforço grande. 
Também conhecido como estiramento muscular, é muito comum em jogadores 
de futebol, basquete e atletas de corrida.

ruPturA do tendÃo ou ligAmento: A falta de fortalecimento muscular e 
alongamento colaboram para que este tipo de lesão ocorra. Muito comum no 
joelho, a ruptura de tendão ou ligamento representa um drama para os atletas 
que se lesionam, uma vez que o tratamento é demorado.

entOrse: Essa lesão acontece quando o movimento de uma articulação exce-
de a amplitude normal do movimento, ocasionando um deslocamento súbito 
articular. Os casos mais comuns de entorse acontecem no tornozelo e no joelho.

FrAturA: As fraturas podem acontecer por contato durante a partida ou até 
mesmo nos treinos, quando mal orientados. As fraturas traumáticas são as que 
mais ocorrem entre os atletas e são causadas pela aplicação de força maior do 
que determinados ossos suportam.
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Para se manter na liderança,
itambé/minas encara o Osasco/audax

equipe minastenista volta à quadra
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