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O assunto deve ser tratado de maneira defini-
tiva no ano que vem, mas as eleições municipais 
já movimentam os grupos políticos em dife-
rentes cidades. Em Uberlândia, um dos nomes 
cotados para disputar o pleito é do deputado 
estadual Leonídio Bouças (MDB). Se aceitar o 
desafio, o prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas 
(PSDB),  teria chance de reeleição. Já na Grande 
BH, o campeão de popularidade é o prefeito de 
Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PHS).

O desabamento da barragem em Brumadinho, a morte de 10 adolescentes no CT 
do Flamengo, as enchentes no Rio e o desastre aéreo que matou o jornalista Ricardo 
Boechat foram as notícias que reverberaram pelo Brasil logo no início de 2019. A 
neurocientista Ângela Mathylde afirma que o sentimento de angústia generalizado 
é comum, pois ninguém está preparado para tragédias. “Todo mundo acredita que 
um novo ano será de realizações positivas. Mas as tragédias não escolhem qual a 
melhor data para acontecer, elas simplesmente acontecem”.

Inspirado nos livros da saga Harry Potter, o quadribol chegou ao mundo dos “trou-
xas” em 2005. A modalidade é uma adaptação do esporte retratado na história e, 
hoje, já conta com eventos a nível regional, estadual e mundial.

Se existe crise em alguns setores da economia 
brasileira, um não pode reclamar. De acordo com a 
Associação Mineira de Supermercados, no ano passa-
do, foram inauguradas 69 novas lojas em Minas com 
investimentos de R$ 514 milhões. No total, o setor 
arrecadou R$ 35,8 bilhões.

PráticA ilegAl: BrAsileiros
Vendem VAle-reFeição PArA

comPlementAr rendA FAmiliAr
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Quadribol sai dos livros e pode 
ser praticado na vida real

Sucessão municipal já
movimenta cidades de mg

leonídio Bouças é nome
popular em uberlândia

Ações para criminalizar
homofobia chegam ao STF

mineradoras garantem que vão
desativar barragens a montante
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2019 prova que ninguém
está preparado para tragédias

SUPERMERCADOS
FATURAM R$ 35,8 BI
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Apesar de proibida, a 
venda do vale-refeição 
é comum. É o que re-
vela uma pesquisa da 

CNDL/SPC Brasil que aponta que 
quatro em cada dez trabalhadores 
usam o valor extra para pagar 
as contas. No entanto, é válido 
informar que quem for pego 
cometendo a prática pode ser 
punido ou até demitido por justa 
causa. Além disso, de acordo com 
a economista-chefe do SPC Brasil 
Marcela Kawauti, trocar o tíquete 
por dinheiro pode ser um mau 
negócio do ponto de vista finan-
ceiro. “Quem compra costuma 
cobrar um percentual, levando 
o trabalhador a perder parte do 
valor do benefício”, explica.
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E D I T O R I A L

Para combater violência, stF julga
ações para criminalizar homofobia

Segundo dados do Grupo Gay da 
Bahia, 420 pessoas morreram 
em 2018 por causa de homofobia 

ou transfobia. Isso equivalente a uma 

morte a cada 20 horas, sendo que desse 
total, 72%, ou 320 casos, são vítimas de 
homicídio. Em segundo lugar, estão os 
suicídios, com 24%.

Pensando na vulnerabilidade social 
desse grupo, duas ações movidas pela 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transgêneros e 
Intersexos (ABGLT) e o Partido Popular 
Socialista (PPS), de 2012 e 2013, res-
pectivamente, chegaram ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para que a Corte 
discuta e crie uma legislação para pro-
teger os LGBTs. 

Para entender melhor o que está 
sendo discutido no STF, o edição do 
Brasil conversou com Renan Quinalha 
(foto). Ele é professor de direito da 
Escola Paulista de Política, Economia 
e Negócios da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP); doutor em rela-

ções internacionais na Universidade de 
São Paulo (IRI - USP); além de membro 
do conselho de orientação cultural do 
Memorial da Resistência de São Paulo 
e presidente do conselho de adminis-
tração do Núcleo de Preservação da 
Memória Política.

o que está sendo discutido no stF? 
As ações têm dois objetos principais: o primeiro pede que o 

Supremo declare que o Congresso foi omisso por não editar uma 
lei que proteja os LGBTs e criminalize a lgbtfobia; e o segundo 
pedido é que o STF fixe um prazo para o Congresso e, enquanto 
isso não acontece, que haja a comparação da lgbtfobia com o 
racismo, como já houve um entendimento semelhante com o 
antissemitismo.  

Qual a importância das ações?
É muito importante que essa ação seja declarada 

procedente, porque as pessoas LGBTs no Brasil sofrem uma 
extrema violência e é fundamental que haja algum tipo de 
proteção estatal.  

 

Por que a corte resolveu discutir o pro-
jeto de criminalização da homofobia 
agora? 

Faz anos que as ações estão aguardando julgamento. 
Mas o presidente do STF define quando ele quer colocar em 
pauta. A meu ver, a Corte pode querer passar um recado para 
o governo Bolsonaro (PSL), afirmando que vai defender os 
direitos LGBTs.

Por que o congresso não está discutindo 
esse tema, mas sim o stF? 

O Congresso deveria estar discutindo esse tema, mas como 
os parlamentares nunca falaram adequadamente sobre isso, 
principalmente pela ação das bancadas fundamentalista e reli-
giosa,  o STF teve que discutir o assunto até mesmo para verificar 
se realmente há omissão do Congresso na concretização da 
Constituição de 88.

A discussão pode gerar algum problema 
entre a corte e o congresso? 

O objetivo das ações é este: provocar um atrito entre o 
Congresso e o Judiciário, mostrar como o Legislativo foi omisso 
e pedir para o Supremo declarar, por meio da Constituição, que 
o Congresso deveria ter feito, mas não o fez. Isso é realizado em 
vários temas. Já aconteceu na regulamentação de greve no serviço 
público, na discussão sobre aviso prévio proporcional e em vários 
outros assuntos que a Constituição diz que precisa de uma lei, mas 
os parlamentares não legislam e os cidadãos vão no Judiciário 
para forçar o Congresso. 

o que vai acontecer se as ações não forem 
aprovadas pelo stF? 

Se não for aprovado, vai continuar do jeito que está. Se 
nenhum pedido for acolhido, o que acho muito difícil, isso vai 
gerar problemas, porque o Brasil vai continuar como o país 
que mais mata pessoas LGBTs e isso pode gerar certas conse-
quências internacionais, inclusive pode haver uma condenação 
no Sistema Interamericano dos Direitos Humanos e pressão 
internacional. 

como minas gerais lida com a homofobia 
Mesmo sem ter uma regulamentação sobre o assunto, vários Estados brasileiros 

punem crimes contra a comunidade LGBT. Em Minas, não existe delegacia especia-
lizada, mas há um Núcleo de Atendimento e Cidadania LGBT em Belo Horizonte, 
na Avenida Bernardo Guimarães, 1.571, no bairro Lourdes. Além disso, existe a lei 
14.170, de 2002, que penaliza empresas por atos discriminatórios em razão da 
orientação sexual e a 13.088, de 1999, que proíbe requisitos que excluam LGBTs 
em processos de seleção para órgãos públicos ou privados.

disque 100 
O Disque 100 é 

um serviço ofereci-
do pelo Ministério 
da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos 
Humanos no qual 
recebe denúncias 
de violações de di-
reitos humanos em 
todo o Brasil. Ele 
funciona diariamen-
te, 24 horas por dia, 
incluindo sábados, 
domingos e feria-
dos, e qualquer pes-
soa pode ligar.

Veja o número de denúncias recebidas somente
no ano passado nesse serviço de atendimento:

A Vale tem futuro?

Uma recente campanha publicitária da Vale chamava atenção dos 
brasileiros para o fato da empresa estar reinventando, redesco-
brindo a sua própria natureza, consequentemente a sua maneira 
de ser a partir de sua especialidade: a exploração de minérios. No 

entanto, após a derrocada de Brumadinho, o silêncio da mineradora, tida como 
a mais expressiva em sua atividade mundialmente, é objeto de controvérsia.

O questionamento relacionado à capacidade da empresa tem motivo de 
ser devido a onda negativa, principalmente no que diz respeito aos métodos 
usados para construção das barragens. Como já sabemos, o modelo conhecido 
como a montante resultou em interdições, alguns exemplos são as minas em 
Nova Lima, Barão de Cocais e muitas outras consideradas como perigosas, 
uma vez que pode trazer risco para os moradores, colocando a população em 
vigilância, sem saber o que fazer diante de iminentes catástrofes.    

No jargão jornalístico, ouve-se aquela velha frase: “As minas de Minas já 
renderam o que poderia render”. As informações de bastidores de jornalistas 
da Corte pode ter sentido do ponto de vista do pragmatismo da Vale, com 
seu afã de se tornar uma empresa cada vez mais rentável e, naturalmente, 
cobiçada pelos acionistas por meio de ações negociadas na Bolsa de Valores.  

Por outro lado, algumas indagações deveriam ser feitas com relação a 
atitude dos dirigentes da companhia, como por que abandonar a riqueza 
do solo de um Estado de tradição mineradora como o nosso? E por que no 
Pará é utilizada tecnologia de ponta e aqui barragens arcaicas? É claro que 
os dirigentes tinham conhecimento que a qualquer momento os rejeitos, em 
Brumadinho, podiam desabar. Por conta dessas falhas, a especulação que a 
Vale não é uma boa administrada só ganhou mais força, contaminando sua 
seriedade. 

Aliás, essa especulação pode abrir uma fresta na estrada, visando o afasta-
mento de acionistas pelo mundo afora. Até porque, o que ela está fazendo no 
Estado, desativando as minas, pode ser o mesmo caminho trilhado no futuro, 
inclusive no Pará. Tiradentes já dizia que: “O minério é produto de uma safra 
só”. Sendo assim, o retrato de abandono dos mineiros hoje, pode ser o mesmo 
dos paraenses amanhã. 

Só existe uma maneira de minimizar a desconfiança do investidor. Cabe a 
Vale demonstrar a sua capacidade de reverter esse quadro desolador. Afinal, 
isso evitaria sua possível derrocada futuramente, impedindo o comprometi-
mento de sua saúde financeira e de expansão devido a ingerência do setor 
ambiental e as ações indenizatórias na Justiça nacional e internacional. 

Além disso, em Brasília, comenta-se que em 60 dias, pode haver uma mu-
dança na direção da companhia como forma de buscar uma nova roupagem 
ao cenário, uma vez que o grupo atual à frente da Vale se desgastou demais.

observações sobre o início de 2019

gerson cAmAtA.  Em dezembro último estive visitando o 
saudoso amigo ex-governador e ex-senador Gerson Camata. 
Estive com ele e Rita, em sua casa na Ilha do Frade, em Vitória, 
na véspera do Natal. Gerson ria, contava histórias, fazia planos 
para o futuro. Estava por dentro de tudo que se passava na 
política. Perguntou-me sobre Minas. Contei a ele sobre como se 
deu a eleição em 2018. Ele lamentou por alguns amigos terem 
se perdido no meio do caminho, mas era homem do seu tempo 
e estava absolutamente ligado nas transformações. Tomamos 
um vinho e comemos uma moqueca preparada por Rita, sempre 
linda e atenciosa. Marcamos de nos encontrar novamente em 
janeiro, em Guarapari. Infelizmente, no dia 26 de dezembro, 
numa tarde quente de Vitória, Gerson foi assassinado num ato 
covarde e ignorante. No dia 26 de dezembro de 2018 o Espírito 
Santo perdeu o seu maior governador e seu filho mais ilustre. 
Gerson era a síntese da fala de Guimarães Rosa: a vida “quer da 
gente é coragem”.

BrumAdinHo. Frequência esta-
belece tendência. Fôssemos um país 
sério, que preza pela legalidade real, o 
presidente da Vale, bem como todos os 
diretores da mina em Brumadinho, hora 
dessas deveriam estar na cadeia, respon-
dendo não só pelo crime ambiental, mas 
sobretudo pelos homicídios dolosos que 
cometeram – dolo eventual, na minha 
leitura. 

Vou além, o Estado deveria mandar 
a conta da operação de buscas para a 
empresa. Depois do desastre em Mariana 
em 2015, é inacreditável que chegamos 
ao ponto em que chegamos em Bruma-
dinho. Pior: não é crível que ainda exis-
tam barragens do modelo a montante 
em operação. Elas são verdadeiros barris 
de pólvora. 

Tanto em Mariana como em Bru-
madinho a mineração destruiu vidas, 
histórias, sentidos de existência. Além 
das consequências ambientais, o rastro 
de destruição permanecerá presente 
por anos a fio na vida de cada uma das 
famílias abatidas pela tragédia. 

Que não aconteça em Brumadinho 
o que se estabeleceu em Mariana: o 
silêncio covarde que trouxe o esque-
cimento.

BoecHAt. No momento em que escrevo este texto (segunda, 
11) acabo de ver pela Globo News o acidente que ceifou a vida de 
Ricardo Eugênio Boechat, de longe um dos poucos jornalistas au-
tênticos que existem no Brasil. Boechat faz parte de um time como 
William Waak, Reinaldo Azevedo, J.R. Guzzo, para citar alguns, que 
sabem que jornalista não escolhe o alvo das suas críticas. Reunia 
inteligência, refinamento, humor ácido, críticas certeiras contra A e 
B. Seu compromisso foi com a verdade dos fatos. Sua ausência será 
sentida, sobretudo num momento de debate tão burro e extremista 
como temos tido.

loraynne Araujo
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Sucessão municipal de 2020
já começa a provocar debates

O rastro de perdas humanas e ambientais 
incalculáveis em Brumadinho deu forças ao debate 
sobre os impactos da mineração e a relação de 
dependência econômica das cidades mineradoras, 
eclodindo a necessidade urgente de levantar falhas 
e reflexos da tragédia que se uniu à Mariana, como 
as maiores da história da mineração e do país. Para 
entendermos claramente como o rompimento da 
barragem de Brumadinho pode alterar o cenário 
em diversos setores, especialmente em Minas 
Gerais, dois pontos devem ser considerados: a 
fiscalização concreta do setor pelo governo, tanto 
na área tributária, como no acompanhamento das 
barragens; e o caos econômico e social que pode 
vir a decorrer do anúncio da Vale de diminuir suas 
atividades em Minas Gerais.

Brumadinho é o resultado do desmonte do 
setor governamental brasileiro que rege a mine-
ração e a Associação de Municípios Mineradores 
de Minas Gerais e do Brasil (Amig) já vinha, há 
algum tempo, alertando as autoridades quanto 
a isso. Hoje, a atual Agência Nacional de Mine-
ração (ANM), antigo Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM), trabalha de forma 

precária, com apenas 50% dos funcionários que 
tinha há 15 anos, sendo que desses, 40% já podem 
se aposentar. O órgão está sucateado e é incapaz 
de atender à demanda de fiscalização das 205 
barragens de mineração do país. A ineficiência da 
ANM e da legislação deu às mineradoras o poder 
de fiscalizar suas próprias atividades. Se o órgão 
regulador não for estruturado para assumir seu pa-
pel de liderança, com uma gestão eficiente e fiscais 
capacitados, jamais teremos uma mineração ética 
e transparente e outras Marianas e Brumadinhos 
surgirão no futuro do Brasil.

O solo mineiro está sendo explorado pelas 
mineradores há mais de 100 anos, período em 
que a atividade se consolidou como altamente 
rentável, especialmente para as mineradoras. 
Quanto às cidades, a legislação determina que 
os royalties, ou Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), devem 
ser pagos obrigatoriamente pelas mineradoras 
às cidades minerárias e àquelas impactadas, 
ainda que os critérios que beneficiam as cidades 
impactadas não tenham sido definidos pela ANM. 
Entretanto, a roda gigante da economia ligada à 

mineração é muito maior e a cidades recolhem 
além dos royalties outros impostos como o ISS, 
ICMS, até mesmo IPTU. Outro ponto nevrálgico é 
a sonegação fiscal praticada pelas mineradoras, 
revelando o subfaturamento da atividade. Apenas 
a exportação de minério de ferro produziu a fuga 
de US$ 39 bilhões entre 2009 e 2015.

Desde que a Vale anunciou a hipotética pa-
ralisação das atividades de forma súbita e sem a 
consulta prévia às cidades envolvidas, a Amig tem 
chamado a atenção para os enormes impactos 
na arrecadação, que irão refletir em áreas impor-
tantes, como saúde, educação e infraestrutura, 
produzindo outro efeito ainda mais grave, o que 
chamamos de caos social, promovido pelo desem-
prego em massa, quebra de pequenas e médias 
empresas que prestam serviços para a mineração 
e que estão há anos nessa atividade. Segundo 
dados preliminares do governo de Minas Gerais, 
os prejuízos para o Estado giram em torno de R$ 
300 milhões. Quanto aos municípios, é impossível 
mensurar a perda. Toda uma cadeia produtiva será 
afetada e isso precisa ser colocado na balança 
pelo governo.

investir em fiscalização
pode evitar novas tragédias

Eleições na AMM: prefeitos se unem em
candidatura única de Julvan Lacerda

O prazo para registro das chapas para a eleição 
da nova diretoria da Associação Mineira de 
Municípios (AMM) para o biênio 2019/2021, 

terminou e somente a chapa “Prefeitos Unidos. 
AMM Forte”, encabeçada pelo atual presidente 
da entidade, o prefeito de Moema, Julvan Lacerda 
(MDB), foi registrada. 

A Assembleia Geral Ordinária para a votação será no 
dia 1º de março de 2019, na sede da associação, localiza-
da na Avenida Raja Gabaglia, 385, em Belo Horizonte. 
A votação iniciará às 9h, em primeira chamada, com a 
presença de mais da metade dos sócios natos quites com 
suas obrigações estatutárias e, em segunda chamada, às 
10h, com qualquer número, para a eleição do Conselho 
Diretor e Conselho Fiscal, biênio 2019/2021.

especificações 
A eleição do Conselho Diretor e do Conselho 

Fiscal se processará segundo as disposições do 
Estatuto da AMM. Conforme consta no edital, a 
Comissão Eleitoral, que tem como função instalar e 
conduzir o processo eleitoral e fazer com que as nor-
mas do Estatuto sejam observadas, será composta 
pelos seguintes membros: o controlador interno da 
AMM, Rodrigo Lázaro (presidente da Comissão); o 
assistente jurídico, Thiago Ferreira (secretário), além 
do consultor jurídico Flávio Gambogi.

O Conselho Diretor da AMM é formado pelo 
presidente, 1º, 2º e 3º vice-presidentes; 1º e 2º 
secretários e 1º e 2º tesoureiros. No Conselho Fiscal, 
são três membros efetivos e três suplentes. Para 

representar todo o estado de Minas Gerais, são 
eleitas também as diretorias regionais. Cada uma 
das dez regiões conta com três diretores, somando 
30 representantes regionais.

Para Julvan Lacerda, o registro de chapa única 
demonstra o engrandecimento da união dos prefei-
tos mineiros e o consequente fortalecimento da AMM 
e da voz da municipalidade no Estado. “Entendemos 
que as causas e reivindicações dos municípios são 
únicas, por isso, desde o início do meu mandato, em 
2017, busquei honrar esse compromisso, cobrando 
quem tem que ser cobrado, sem qualquer política 
partidária. A nossa chapa mostra que não há divisão 
do Estado em partidos quando pensamos, em con-
junto, no bem dos municípios e dos seus habitantes. 
Agradeço e espero honrar essa confiança que depo-
sitaram em mim mais uma vez”.

Julvan Lacerda, 39 anos, é bacharel em Direito, 
delegado de polícia licenciado, e prefeito de Moema, 
em seu segundo mandato. Foi eleito presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM) em 
maio de 2017. Já em maio de 2018, ele conseguiu 
emplacar Minas Gerais na diretoria da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), sendo empossado 
como 1º vice-presidente da entidade.

Prefeito de moema, Julvan lacerda,
será reconduzido ao cargo

A
M

M

Neste ano de dificul-
dades financeiras 
para os municípios 
mineiros, o assunto 

eleição está proibido, especial-
mente no âmbito das grandes 
cidades, onde os titulares lu-
tam para assumir compromis-
sos, que são muitos, diga-se de 
passagem.

Na região metropolitana 
de Belo Horizonte, apenas o 
prefeito da capital, Alexandre 
Kalil (PHS), se a eleição fosse 
hoje, teria chances de ser re-
conduzido ao cargo diante de 
sua popularidade atestada 
por pesquisas realizadas há 
90 dias. Em Betim, não se sabe 
qual é o índice de aceitação 
do prefeito Vittorio Medioli, 
embora, recentemente, ele 
tenha decretado emergência 
financeira no município. Re-
lativamente a Contagem, a 
grande imprensa desconhece 
qual é o projeto político do 
prefeito Alex de Freitas. Ele é 
questionado, especialmente, 
por conta de sua decisão logo 
no início do mandato em co-
brar o IPTU, algo inédito por lá.

Semana passada, circulou 
nas redes sociais um vídeo, sem 
resposta oficial da prefeitura, 
informando que o prefeito fez 
inúmeras viagens internacio-
nais nesses 2 anos, acompa-
nhado de grandes comitivas 

e, naturalmente, com um ele-
vado custo financeiro para os 
cofres da municipalidade.

outros municípios

Em Uberlândia, a popu-
laridade do prefeito Oldemo 
Leão (PP) já não é a mesma 
depois que sua esposa Ana 
Maria Junqueira foi derrotada 
como candidata a deputada 
federal. Esse fato pode abrir 
brecha aos demais postulan-
tes em 2020. Um dos muitos 
nomes falados nos bastidores 
é o do deputado estadual Le-
onídio Bouças (MDB), reeleito 
para mais um mandato na As-
sembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais (ALMG). 

Outras lideranças polí-
ticas de Uberlândia, como 
o deputado federal Weliton 

Prado (Pros) e o deputado 
estadual Luiz Humberto Car-
neiro (PSDB) não debatem o 
assunto publicamente. Carnei-
ro por motivos óbvios: acaba 
de assumir a liderança do 
Governo na ALMG.

Na capital do Norte de 
Minas, Montes Claros, o pre-
feito Humberto Souto (PPS) 
estaria contando os dias para 
passar o bastão. Segundo in-
formações, o veterano político 
caminha sem condições físicas 
de sequer imaginar mais uma 
disputa para comandar o 
município que, atualmente, 
tem eleição disputada em dois 
turnos devido ao tamanho do 
seu colégio eleitoral. 

No quarto colégio elei-
toral de Minas, Juiz de Fora, 
conhecida como a Manchester 
Mineira, a disputa eleitoral 
do próximo ano promete ser 
acirrada. Muitos são os nomes 
interessados no pleito, inclu-
sive o conselheiro do Tribunal 
de Contas de Minas, Sebastião 
Helvécio. O atual prefeito, o 
tucano Antônio Almas, vem 
fazendo uma administração 
pautada em realizações di-
versas, além de serenidade 
no sentido de manter a de-
manda financeira regular. 
Por conta disso, ele nutre um 
bom relacionamento junto aos 
funcionários municipais, algo 
difícil para este momento de 
crise em que se encontram os 
cofres das prefeituras.

Alex de Freitas
não comenta

sobre seu
futuro político

Kalil é bem
avaliado pelos

belo-horizontinos

Odelmo Leão
já não domina

os votos de
Uberlândia

Humberto Souto
se nega a falar

no assunto

Em Juiz de Fora,
Antônio Almas
começa a se
firmar como

liderança política
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eujácio Silva

Na região
metropolitana de
Belo Horizonte,

apenas o prefeito
da capital,

Alexandre Kalil
(PHS), se a eleição

fosse hoje, teria
chances de ser

reconduzido
ao cargo

Popularidade de anastasia
Quem esteve presente na solenidade de posse da nova 

Mesa Diretora do Tribunal de Contas, semana passada, co-
mentou que, ao compor a Mesa, o senador antonio anastasia 
(PSDB) foi bem mais aplaudido que o próprio governador 
romeu Zema (Novo). 

deputada livre 
Fora da Mesa Diretora da Assembleia e não ocupando 

cargos de importância na liderança dos bastidores da Casa, a 
deputada estadual do PT, Beatriz cerqueira, ligada à CUT de 
Minas Gerais, promete ser uma pedra no sapado do governador 
do Estado. Ela, segundo amigos, caminhará para o confronto 
logo que forem votadas matérias de interesse do governo em 
plenário. A conferir...

Brant sem desgaste
O vice-governador Paulo Brant (Novo) é conhecido por 

sempre buscar diálogo com o objetivo de solucionar este 
momento de crise que o governo vive. O que o meio político 
torce é para que ele não fique degastado devido a muitos 
compromissos assumidos, especialmente junto aos deputados.

estado paralelo 
Na opinião do professor de medicina e diretor do Instituto 

de Estudos Avançados da USP, Paulo Saldiva, no Brasil existe 
um verdadeiro estado paralelo, administrado por bandidos. 
“Basta ver que, para transferir 22 presos de alta periculosi-
dade para presídios de segurança máxima, recentemente, 
foi necessário montar uma verdadeira operação de guerra 
por medo da reação da bandidagem. Algo inédito no país.”, 
sentencia o mestre.

Palanque eleitoral 
“Com a justiça funcionando e a pressão das comunidades, 

a situação da mineração brasileira está sendo discutida em 
detalhes. A CPI do Congresso Nacional, feita para tratar do 
tema, não passa de um palanque para colocar os políticos na 
vitrine”. Opinião do jornalista João Borges, da Globo News. O 
comunicador está descrente, claro.

reforma complicada
Em Brasília, comenta-se que a Reforma da Previdência 

está sendo para o governo como um pênalti na final de um 
campeonato. Se errar, o time está fora de tudo. Ou seja, se a 
reforma não sair do papel, a crise brasileira pode piorar ainda 
mais. Cruz credo, gente! 

Previdências estaduais
Um levantamento informal aponta que os sistemas de 

previdências dos governos estaduais geram, atualmente, 
um déficit de R$ 90 bilhões. Se não houver alterações nesse 
quadro, não há como resolver o problema. Daí, a intenção do 
governo federal de incluir mudanças para o setor, as contri-
buições para os barnabés dos respectivos Estados. Vai ser uma 
chiadeira só, podem apostar. 

desgaste político
Na avaliação do professor universitário e cientista político 

Adriano cerqueira, a discussão acerca da Reforma Previden-
ciária vai, sem dúvida, ser um forte embate com desgastes, 
até mesmo, para os deputados e senadores. Mas, em sua 
avaliação, é algo que os políticos terão de pagar para não 
deixar o caldo entornar de vez. Para ele, sem essa aprovação, 
tudo pode ficar ainda pior, inclusive para os políticos. Será?   

cena única – Em Brasília, especialmente nos bastidores 
do Congresso, os comentários sobre esse tema vêm com uma 
interrogação: Será que os privilégios, incluindo o esquema do 
Judiciário, vão ser cortados? Perguntar não ofende.

Fundo para os municípios
Conversando com a imprensa, o deputado recém-empos-

sado raul Belém (PSC) propôs a criação de um fundo para 
compensação aos municípios, devido aos atrasos de repasses 
financeiros do Estado às cidades. Mas ele não detalhou como 
funcionaria a ideia e, por isso, a Associação Mineira de Muni-
cípios (AMM) parece não ter ficado empolgada com a tese do 
parlamentar. Coisas da administração pública...

4 minutos de Zema
Quando era governador, o então chefe do Executivo newton 

cardoso estabeleceu um prazo de 15 minutos para atender os 
deputados. Agora, o governador romeu Zema (Novo), mais 
cáustico em sua primeira reunião com os parlamentares, de-
terminou um limite máximo de 4 minutos para cada um dos 
interlocutores. Claro, os visitantes ficaram frustrados.

Valadares ontem e hoje 
Na era do governo petista em Minas, o tucano gustavo 

Valadares era um contundente adversário da administração. 
Agora, o parlamentar estadual continuará enfrentando o Parti-
do dos Trabalhadores na condição de líder do bloco governista, 
que, aliás, ele não ajudou eleger. Uma confusão, misturada 
com situação e coisas mais. 

Política em JF
O prefeito de Juiz de Fora, antônio almas (PSDB), deslocou-se 

de sua cidade, na semana passada, para Belo Horizonte com a 
finalidade de prestigiar a posse do presidente do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), mauri torres. Logo após o evento, em meio a 
uma tempestade que caía sobre BH naquela dia, o prefeito pegou 
de volta a estrada, com a justificativa que tinha compromissos 
inadiáveis na manhã do dia seguinte.
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supermercados mineiros faturaram 
r$ 35,8 bi em 2018 e investem mais

Considerado termômetro da economia, crescimento de 2,98% do setor é expressivo

O Carnaval de Belo Horizonte cresceu de 
forma expressiva nos últimos anos e a cada 
nova edição conquista mais foliões. A festa 
realizada na cidade já entrou, definitivamen-
te, para a lista dos melhores carnavais do 
país. No ano passado, uma pesquisa feita 
com usuários do Google, mostrou que Belo 
Horizonte tem o segundo melhor Carnaval 
do Brasil, perdendo apenas para Salvador e 
à frente de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Com a consolidação da festa e com a 
expectativa de receber 4,6 milhões de pes-
soas, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte 
(PBH), o comércio varejista deve aproveitar a 
movimentação durante o Carnaval para incre-
mentar vendas. De acordo com uma pesquisa 
realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), sete em cada dez 
empresários (66,1%) esperam vender mais 
que em 2018.

Além do crescimento da festa na cidade, 
que atrai um volume cada vez maior de foli-
ões, outro fator responsável pelo otimismo é 
que os belo-horizontinos que, normalmente 
deixavam a capital, estão ficando na cidade. 

Com isso, os recursos que seriam utilizados em 
outros locais continuam em Belo Horizonte. 
Neste ano, a estimativa da PBH é de um cres-
cimento de 20% no público, em comparação 
com 2018. Com esse aumento, espera-se que 
R$ 600 milhões sejam injetados na economia.

Com 515 blocos de rua, oito palcos espa-
lhados pela capital e desfiles de escolas de 
samba, a expectativa é que a movimentação 
carnavalesca renda bons frutos durante o ano 
todo. De acordo também com o levantamento 
da CDL/BH, 76,8% dos empresários da ca-
pital acredita que eventos como o Carnaval 
atraem turistas para a cidade durante todo 
o ano, o que contribui para o aquecimento 
da economia.

Além do comércio varejista, diversos 
segmentos devem ser beneficiados com a 
realização do Carnaval 2019. Entre eles, o de 
serviços. A folia é uma excelente oportunidade 
para os bares, restaurantes, lojas de adere-
ços e fantasias aumentarem suas receitas. 
Segundo a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes espera-se um faturamento 10% 
maior do que em 2018.

Outro segmento que também está 
aquecido é o setor hoteleiro, que está pre-
vendo um crescimento de 20% em relação 
ao ano anterior, com taxa de ocupação 
média de 75%, segundo o Sindicato de Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo 
Horizonte e Região Metropolitana. Além 
disso, mais de cem hotéis do hipercentro 
de Belo Horizonte já estão com 100% de 
ocupação para o Carnaval. Essa expectativa 
de ocupação da rede hoteleira reflete como 
o turismo é importante para a arrecadação 
neste período. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH), que é uma entidade 
parceira da cidade, apoia a realização do 
Carnaval de rua, pois a folia tem gerado 
impactos positivos para os setores de comér-
cio e serviços. E, desta forma, toda a cadeia 
produtiva sente os reflexos da consolidação 
e visibilidade da folia. Nossa expectativa é 
que a cada ano a festa possa crescer, me-
lhorando ainda mais sua estrutura e, com 
isso, todos os setores da economia possam 
ser beneficiados.

Belo Horizonte: capital da folia

O faturamento do segmento supermer-
cadista mineiro atingiu R$ 35,8 bilhões 
no ano passado, o que representa um 
crescimento de 2,98% em relação a 

2017. Os dados são da pesquisa “Termômetro 
de Vendas”, da Associação Mineira de Super-
mercados (Amis). O resultado está acima das 
projeções da entidade, que previa avanço de 
2,80%.  

Esperava-se, no início de 2018, que 60 lojas 
seriam inauguradas ao longo do ano em todo 
o Estado. A expectativa foi superada, com 69 
novas unidades. A Amis aponta também in-
vestimentos acima do estimado, passando dos 
esperados R$ 440 milhões para R$ 514 milhões. 

Segundo o superintendente da associação, 
Claret Nametala, o modelo atacarejo ganhou 
força o ano passado, com 25 unidades, sendo 
22 novas lojas e três transformadas de outros 
formatos. “Mas o varejo de vizinhança continua 
predominando nos investimentos supermerca-
distas e recebendo mais atenção dos empresá-
rios. Durante o ano, foram abertas 45 unidades. 
Os outros dois estabelecimentos abertos foram 
um hipermercado compacto e uma Express, 
modelo de pequenas lojas que devem ganhar 
força no setor em 2019”, afirma Nametala. 

Como explica o analista e professor de 
economia Alexandre Miserani, o crescimento 
do setor supermercadista é um dos parâmetros 
utilizados para verificar uma possível reação 
da economia. “Um crescimento de 2,98% é 
bastante considerável tendo em vista o pífio 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos 
últimos 4 anos”, analisa. De acordo com o Mo-
nitor do PIB, da Fundação Getulio Vargas (FGV), 
a economia brasileira cresceu 1,1% em 2018. 

Ainda segundo Misserani, o crescimento é 
reflexo do consumo das famílias brasileiras que 
estão indo mais ao supermercado. “E o mais 
importante, esse número pode refletir uma 
diversidade de classes sociais diferentes e de 
maior contingente de pessoas”.

O analista, porém, acrescenta que este não 
é o único fator a ser observado para determinar 
as respostas econômicas. “A economia ainda é 
pífia, mas o dado da rede supermercadista é ex-
tremamente relevante. Essa informação precisa 
ser aferida de 3 a 4 meses para verificarmos se 
realmente isso tem acontecido recorrentemen-
te”, pondera. Segundo dados da Amis, nos 
últimos 8 meses de 2018, o crescimento dos 
supermercados esteve acima de 2,5%. 

Projeções 2019

As principais redes do Estado já anuncia-
ram a manutenção ou ampliação dos investi-
mentos em abertura ou reforma de lojas em 

2019. “De acordo com os dados iniciais, cerca 
de 70 unidades deverão ser inauguradas, 
com novos avanços na geração de empregos 
que devem chegar a 7,3 mil novos postos”, 
diz Nametala.

São os planos da rede de supermercados 
Bahamas. Fundado em Juiz de Fora, o grupo, 
que nasceu de um bar, atua em 12 cidades e 
emprega 7.800 mil pessoas. No ano passado, 
a rede investiu R$ 100 milhões na abertura de 
5 lojas em 4 cidades. O retorno foi um cresci-
mento de 9,5%. “O desenvolvimento chegou 
próximo a dois dígitos e pode ser considerado 
bom. Estamos projetando 2019 de forma 
otimista com possibilidades de inaugurar 
até 15 novas unidades”, prevê o gerente de 
marketing do grupo, Nélson Júnior.

superintendente da Amis, claret nametala
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Bahamas inaugurou, no ano passado,
a primeira loja Express em Juiz de Fora
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demissão de Bebianno
O experiente professor e filósofo mario sergio cortella, 

ao analisar a demissão do então ministro gustavo Bebianno 
(PSL), foi direto ao ponto. Para cortella, o cargo já estava pro-
metido aos militares e  o governo teve de apagar um incêndio 
político, com menos de 60 dias de administração, em uma sala 
ao lado do gabinete presidencial, o que não é nada bom para 
Jair Bolsonaro (PSL).

toma lá, dá cá
Analisando as questões que envolvem o governo federal, 

especialmente prevendo as dificuldades de relacionamento 
com os parlamentares no Congresso Nacional, o historiador 
leandro karnal atacou: “Aqui e no mundo é impossível gover-
nar plenamente sem o tradicional toma lá, dá cá”. 

comentário único – Ainda segundo a opinião do historia-
dor, a equipe do presidente Bolsonaro (PSL) já percebeu que 
a coisa acontece na direção da barganha. Até quando, gente? 

operação de apoio
Em Brasília, a preocupação da equipe política do governo 

é escalar um time da pesada para evitar que a imagem e o 
partido do presidente, o PSL, se danifique mais. Algumas situ-
ações, porém, complicam a legenda. Por exemplo, ninguém 
consegue segurar a fúria do deputado e ex-ator pornográfico 
Alexandre Frota (PSL). 

cena final: Frota é apenas um dos falastrões. Ao lado 
dele, existem figuras complicadas, como os próprios filhos do 
presidente. Tarefa difícil enquadrar essa turma toda.  

comentários maldosos
Nos corredores da Câmara dos Deputados, um anônimo 

comentou: “As reformas, a exemplo da Previdência, não 
beneficiam ninguém. Elas sempre acontecem para cortar 
privilégios e provocar desgastes aos seus autores. Trata-se de 
uma verdadeira guerra”.

liberdade e Progresso
Em sua primeira entrevista como líder do bloco “Liberdade 

e Progresso” composto por 20 parlamentares, o deputado 
estadual cássio soares, do PSD, esquivou-se da pergunta sobre 
se seria aliado do governo de Zema (Novo). “Não, o apoio vai 
ser após analisar caso a caso”, ponderou. Ou seja, saiu com o 
tradicional jeitinho mineiro.

eleição na Amm 
Neste 1º de março, o prefeito de Moema, Julvan lacerda 

(mdB), vai ser reeleito presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM). Vale ressaltar que sua candidatura é 
chapa única. 

Política em sabará
Por enquanto, o prefeito de Sabará, Wander Borges 

(PSDB), não definiu se aceita o desafio de ser candidato a 
reeleição.

Prestígio de Penido
Atualmente, o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), 

é o único mineiro com chances de contatos diretos com o presi-
dente da Câmara, rodrigo maia (DEM), e o poderoso ministro 
da Casa Civil, onyx lorenzoni (DEM). Motivo: todos eles são 
do Democratas, o partido da vez no Brasil.

Vem aí o ecogalo
Uma parceria entre a EcoCidades e o Atlético Mineiro dará 

origem ao EcoGalo, projeto que visa tornar a Cidade do Galo 
o primeiro centro de treinamento 100% sustentável do Brasil, 
além de buscar a homologação com selos de ecossustentabi-
lidade. O projeto é ousado, mas fica o desejo de que a ideia se 
torne exemplo para os outros CTs. Se isso acontecer, será um 
golaço para o planeta!

mailto:cristina.reis@cdlbh.com.br
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daniel amaro

Quatro em cada dez brasileiros
pagam contas com vale-refeição

O s trabalhadores que 
recebem o vale-refeição 
têm optado por vender o 
benefício como forma de 

aumentar a renda familiar. Segun-
do pesquisa da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), 39% dos consumido-
res possuem esse hábito, dos quais 
quatro em cada dez usam o valor 
para pagar as contas. No entanto, 
apesar de ser uma solução rápida e 
prática, quem for pego cometendo 
a prática pode ser punido ou até 
demitido por justa causa.

Ainda segundo o estudo, outras 
razões estão ligadas ao comporta-
mento de transformar o benefício 
em dinheiro, que não apenas a 
necessidade de complementar o 
orçamento. Fazer compras foi a 
principal finalidade apontada por 
36% dos entrevistados, enquanto 
21% disseram guardar o valor que 
recebem e 17% reservam para 
atividades de lazer.

Pela internet, existem diversos 
sites e grupos em redes sociais 
voltados para pessoas que que-
rem comprar e vender os crédi-
tos do cartão. De acordo com a 
economista-chefe do SPC Brasil 
Marcela Kawauti, além da prática 
ser inapropriada, trocar o tíquete 

refeição por dinheiro pode ser um 
mau negócio do ponto de vista fi-
nanceiro. “Quem compra costuma 
cobrar um percentual, levando o 
trabalhador a perder parte do valor 
do benefício”, explica.

gasto excessivo

A pesquisa também revelou 
que mais da metade dos traba-
lhadores (52%) extrapola o limite 
mensal que recebe do benefício. 
A maioria (35%) considera o va-
lor recebido muito baixo e serve 
apenas como ajuda de custo. Já 
31% justificam que a quantia é 
insuficiente se comparada ao preço 
médio dos restaurantes na região 

em que trabalham, enquanto que 
29% reconhecem que os gastos 
com bares e padarias, por exemplo, 
acabam consumindo boa parte do 
crédito.

O educador financeiro do SPC 
Brasil e do portal “Meu Bolso 
Feliz”, José Vignoli, ressalta que é 
preciso administrar bem o uso do 
vale-refeição.  “Ao se definir um 
limite diário, o benefício acaba 
sendo um grande aliado do or-
çamento. Mas se os gastos forem 
excessivos, talvez seja a hora de 
rever as escolhas. Uma boa saída 
é optar por restaurantes mais ba-
ratos ou levar comida de casa para 
o trabalho”, diz.

é crime?

De acordo com o advoga-
do trabalhista Ricardo Almeida, 
as empresas que aderem ao 
vale-refeição participam do Pro-
grama de Alimentação do Traba-
lhador (PAT) e recebem incentivos 
fiscais por oferecerem o benefício. 
“Esse dinheiro não conta como 
parte do salário do empregado 
e não é contabilizado para fins 
previdenciários, FGTS e imposto 
de renda. A única finalidade é 
para alimentação do trabalhador 
e o funcionário que vende o vale 
está cometendo fraude com seu 
empregador, podendo ocorrer 
demissão por justa causa”.

Ainda segundo o advogado, 
a venda pode configurar crime 

de estelionato. “Quem vende 
está obtendo uma vantagem 
econômica mediante uma fraude. 
Muitos lugares têm orientado 
seus empregados com relação 
a esta prática. Alguns pensam 
que a empresa não tem como 
descobrir, mas elas monitoram 
se o valor do benefício é gasto 
totalmente logo nos primeiros dias 
após o pagamento. É possível ver, 
inclusive, com o que foi gasto e 
em qual estabelecimento”, alerta.

onde usar?

Ricardo salienta que o vale 
deve ser gasto na compra de re-
feições prontas durante o horário 
de trabalho. Ele pode ser aceito 
em restaurantes, padarias, lan-

chonetes, fast food, entre outros 
estabelecimentos do gênero. Ele 
não pode ser utilizado para compra 
de bebidas alcoólicas, cigarros ou 
qualquer outro produto que não 
sejam refeições, mesmo que o 
comércio aceite como forma de 
pagamento.

Segundo a Associação Brasilei-
ra das Empresas de Benefícios ao 
Trabalhador (ABBT), o vale-refeição 
atende a mais de 22 milhões 
de trabalhadores por meio do 
PAT. A instituição esclarece que o 
estabelecimento que for flagrado 
comercializando o auxílio, sem 
o fornecimento de alimentação, 
pode sofrer o descredenciamento 
por parte das empresas de benefí-
cios ao trabalhador e ser impedido 
de operar.

Prática é ilegal e cabe demissão do funcionário por justa causa
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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 AVisita à cdl/BH

o governador romeu Zema (novo) visitou a cdl/BH
e foi recebido pelo presidente marcelo de souza

CD
L/

BH

livro
Foi lançado, re-

centemente, o livro 
Código de Normas 
Comentado, do de-
sembargador Marcelo 
Rodrigues. Na foto, 
o autor está ao lado 
do advogado Vicente 
Amorim e da desem-
bargadora Maria Hil-
da Porto Costa

crise no Psl- Mesmo com a demissão de Gustavo Bebian-
no, a crise que se instalou no governo Bolsonaro (PSL) vai durar 
alguns dias ainda. O general Augusto Heleno foi o escolhido 
por seus companheiros para conversar com o presidente sobre 
seus filhos. Heleno é o mais próximo de Bolsonaro, tem um 
poder de persuasão e, naturalmente, mais liberdade para tocar 
em um assunto que seria difícil para outros auxiliares. Agora, a 
imprensa nacional vai focar no ministro do Turismo, o mineiro 
Marcelo Álvaro Antônio, que cometeu, como presidente do PSL 
mineiro, os mesmos deslizes praticados.

triste informação. A Casa de Juscelino, em Diamantina, vai 
fechar por falta de recursos. O local tem alguns funcionários 
para mantê-la limpa e funcionando como um museu. O Gover-
no do Estado dava uma verba, que deixou de ser repassada, 
e a prefeitura não tem recursos para isso. Serafim Jardim, 
presidente da casa, não tem dinheiro para pagar água, luz, 
conservação, material de limpeza, telefone e funcionários. 
Quem quiser ajudar e evitar o seu fechamento, fale com Jardim 
no telefone (38) 99007-1030.

A prefeitura de BH está esperando um movimento recorde 
de público neste Carnaval. As fábricas de instrumentos musicais 
estão vendendo muito e as lojas de fantasias também. Os bares 
e restaurantes já fazem escala de funcionamento e vão abrir 
as portas todos os dias.

o senado acaba de aprovar lei que proíbe casamento aos 
16 anos e os jovens só podem fazê-lo a partir dos 18. Se alguém 
com 15 anos não pode beber, dirigir ou votar também não 
pode casar. No entanto, em nosso país muitas jovens casam 
aos 14, 15 e 16 anos. A lei considera que ainda são crianças, 
mas elas se unem a homens mais velhos, que desposavam 
garotas ainda na puberdade.

domingo, dia 24 de fevereiro
Elizabete Hortência de Queiroz
Dr. Otaviano Meireles Jr.
Vereador Wagner Messias - Preto 
Elizete Barcelos - Contagem

segunda-feira, 25
Karine de Oliveira
Hélia Correa 
Raul Vieira 

terça-Feira, dia 26
Karine De Oliveira
Hélia Correa 
Raul Vieira

Quarta-feira, 27
Lázaro Pontes 
Vilma de Souza 

Quinta-feira, 28 
Jornalista Márcio Fagundes
Radialista Silva Neto 
Jornalista André Luiz Santos 
Ex-vereador Hugo Thomé

sexta-feira, dia 1º de março
Jornalista Fábio Rodrigues 
Jornalista Aparecida de Oliveira- Rádio Itatiaia 
Dr.Walter Matozinhos – Brumadinho 

sábado, dia 02  
Dr. Lúcio Assumpção
Laura França

Sesc Palladium expõe ‘Naïfs do
 Brasil’ pela primeira vez em BH

O que você pensa sobre Culturas 
Populares? Quais existem e resistem 
no Brasil? Para propor reflexão 
sobre essa e outras questões, o Sesc 
Palladium convida o público para 
experimentar as Culturas Populares 
nas artes visuais, na música, na 
dança, na literatura, no cinema e em 
diversas outras linguagens artísticas.

E o início dessa programação 
está especial: até o dia 21 de abril, 
o centro cultural recebe, na Galeria 
de Arte GTO, a exposição Naïfs do 
Brasil – Acervo Sesc de Arte Brasileira. 
Após passar por todas as unidades do 
Sesc em São Paulo, Naïfs do Brasil 
chega, pela primeira vez, à capital 
mineira. Com um recorte das edições 
de 2000 a 2016 do maior evento de 
arte naïf do país, a Bienal Naïfs do 
Brasil, realizado pelo Sesc Piracicaba, 
estão expostas 42 obras como O Cir-
co da Serrinha, de Gerardo da Silva, 
Dona Ritinha Catadora de Latinhas, 
de Sandra Aguiar, e as geringon-
ças do Mestre Molina, resgatando 
a tradição nacional dos bonecos 
animados. A entrada é gratuita e a 
visitação ocorre de terça a domingo, 
das 9h às 21h.

As produções selecionadas foram 
feitas em duas propostas: Hora do 
Trabalho, tempo de lazer e Univer-
sos Mágicos. Elas simbolizam não 
apenas a infinidade de relações do 
homem com a fauna, a flora, com o 
sagrado e o religioso, mas também o 
caráter transgressor e insubordinado 
do artista naïf, sua visão crítica, en-
gajamento e resistência. 

eixos curatoriais: reflexões em 
todas as linguagens artísticas

O Sesc Palladium trabalhará 
temas específicos para nortear a 

programação do primeiro e do 
segundo semestre de 2019. De 
fevereiro a julho, as Culturas Popu-
lares estarão em discussão. E de 
agosto a dezembro, o tema será 
Hermanos, uma reflexão acerca 
da influência dos países de língua 
espanhola sobre o Brasil e a nossa 
relação com os países vizinhos. A 
iniciativa é um reflexo de 2018, ano 
que o Sesc Palladium implementou 
uma nova forma de organizar sua 
programação com a proposta de 
apresentar atrações e reflexões sob 
a ótica de eixos curatoriais.
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PAulo Preto - Com a prisão de Paulo Vieira de Sousa, o 
Paulo Preto, alguns nomes do PSDB de São Paulo vão cair na 
lama. Entre eles está o do senador José Serra e Geraldo Alckmin. 
João Doria vai nadar de braçada e se consolidar como grande 
líder do partido, enquanto ele estiver administrando a coisa 
pública com honestidade. Preto chegou a colocar dinheiro no 
sol para não mofar e sempre foi apontado como o homem da 
propina do PSDB paulista.
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loraynne Araujo

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

2019: ano mal começou, mas
será lembrado por tragédias

O ano não começou bem 
para os brasileiros, afi-
nal, logo nos dois pri-
meiros meses já fomos 

atingidos por tragédias que 
abalaram o país. A primeira foi o 
mar de lama que engoliu parte 
da zona rural de Brumadinho, 
na qual foram contabilizadas 
177 mortes e ainda há 133 de-
saparecidos*; as enchentes no 
Rio de Janeiro vitimaram seis 
pessoas, o incêndio no Ninho do 
Urubu interrompeu a vida de 10 
adolescentes; além do adeus a 
personalidades que marcaram 
época e revolucionaram suas 
profissões, como Ricardo Boechat 
e Bibi Ferreira. 

A neurocientista Ângela Ma-
thylde afirma que esse senti-
mento de angústia generalizado 
é comum, pois ninguém está 
preparado para tragédias. “Elas 
são ocasionais, por isso têm esse 
nome. Quando acontecem, nos 
atinge de uma forma que não 
esperávamos e, algumas pes-
soas, não conseguem lidar bem 
com o ocorrido. Elas entram em 
um estado de estresse difícil de 
lidar”.

Ângela explica que elas pas-
sam a se sentir inseguras quanto 
ao futuro e esse ciclo pode ser 
vicioso. “As tragédias trazem uma 
sensação de menos valia e vazio, 
pois a pessoa pensa ‘nossa, toda 
a minha vida eu trabalhei para 

construir essa casa e agora não a 
tenho mais’ ou ‘eu criei o meu filho 
com tanto amor e agora acontece 
isso’. É um buraco negro. Nesses 
casos, recomendo procurar um 
profissional para ajudar no proces-
so do luto”. 

Passado o período do luto, a 
neurocientista diz que vem o da 
raiva. “Há o empoderamento, 
principalmente quando o ocorrido 

envolve vidas. As pessoas querem 
fazer justiça e que o culpado pague 
pelo que aconteceu com o ente 
querido”. 

Ademais, a especialista conta 
que grandes tragédias, como as 
que aconteceram recentemente, 
trazem um peso maior quando 
ocorrem no começo do ano. “Todo 
mundo acredita que um novo 
ciclo será de realizações positivas 

e carregam a esperança de um 
recomeço, um período melhor do 
que o anterior. Mas as tragédias 
não escolhem qual a melhor data 
para acontecer, elas simplesmente 
acontecem”.

em frente 

“Estamos abalados. Sonhos 
foram destruídos de uma maneira 

muito cruel. Ninguém estava espe-
rando por isso. Meu filho ia casar, 
estava na fase final da construção 
de sua casa e também ia voltar 
a estudar este ano. A ficha ainda 
não caiu”. Essa é a fala de Mário 
Antônio Xavier, aposentado, que 
perdeu seu filho, Gustavo Andrei 
Xavier, e mais três sobrinhos com 
a queda da barragem no Córrego 
do Feijão, em Brumadinho. 

Mário conta como foi aquela 
sexta-feira trágica. “Eu e a minha 
esposa estávamos vendo televisão 
quando veio a notícia da queda 
de uma barragem. As primeiras 
notícias não eram precisas e não 
falavam onde tinha ocorrido o 
rompimento com precisão. Como 
eu moro perto do local, minutos 
depois passou um carro de som 
falando que deveríamos sair de 
casa. Entramos em desespero e co-
meçamos a ligar para o Gustavo. O 
celular dele só dava caixa-postal”. 

O aposentado conta que o 
sentimento agora é de tentar 
seguir. “Ainda tenho um sobrinho 
desaparecido e a falta do corpo 
ainda nos dá um pouco de espe-
rança, embora as chances sejam 
praticamente nulas. Sei que temos 
que continuar vivendo, apesar de 
não ser um processo fácil”, finaliza.  

*Dados atualizados no dia do fecha-
mento desta edição, 22 de fevereiro.

No dia 18 deste mês, o Mi-
nistério da Saúde anunciou a 
liberação de mais R$ 4 milhões 
para a cidade de Brumadinho. 
A região e a pasta prometem 
acompanhar a saúde mental dos 
moradores durante os próximos 
5 anos. De acordo com o minis-
tro Henrique Mandetta, há pos-
sibilidade do local sofrer com a 
“síndrome do caixão vazio”, uma 
espécie de luto prolongado pela 
falta de corpos para enterrar.

Familiares e amigos se despediram de daniel muniz Veloso, vítima de Brumadinho
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cirurgião Plástico do HosPitAl mAdre teresA e memBro dA sociedAde
BrAsileirA de cirurgiA PlásticA – contAto: aline@zoomcomunicacao.com.br

Pedro nery BersAn

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Careca leva homens
à cirurgia plástica

A falta de cabelos 
ou de pelos é um 
prob lema para 
muitas pessoas. 

As causas para o transtorno 
são genéticas ou decorren-
tes de traumas que geram 
cicatrizes, baixa autoestima 
e problemas pessoais. Quem 
sofre com essas situações 
encontra na cirurgia plástica 
de transplante ou restau-
ração capi lar  um al iado 
importante. A verdade é 
que o mercado de saúde e 
beleza ganha cada vez mais 
espaço com eles. A cirurgia 
plástica deixou de ser um 
procedimento exclusivamen-
te feminino.

Até então, os homens 
não valorizavam tanto a es-
tética e, hoje, já representam 
cerca de 30% do total de 
brasileiros na demanda pela 
plástica.  Nos últimos 5 anos, 
os atendimentos masculinos 
passaram de 72 mil para 276 
mil ao ano, ou seja, uma mé-
dia de 31,5 procedimentos 
por hora, conforme a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP).

O transplante e a cirur-
gia de restauração capilar, 
por exemplo, é uma das 
intervenções mais solicita-
das. O resultado não fica 
artificial e muito menos com 
o temível aspecto de “cabelo 
de boneca”. Os fios são reti-
rados da própria pessoa. O 
desenho natural do cabelo 
é respeitado, deixando as 
linhas da testa como eram 

antes e com ótima densida-
de de fios transplantados 
para não ficarem despro-
porcionais.

A restauração capilar 
ou transplante de cabelo 
foi a área da estética que 
mais avançou na últ ima 
década. Os antigos resul-
tados artificiais, quando os 
implantes eram decorrentes 
de material sintético para 
mimetizarem o cabelo na-
tural, já não existem mais. 
Atualmente, o transplante 
proporciona resultados na-
turais e satisfatórios. Uma 
mescla das técnicas FUE e 
FUT com o uso de áreas do-
adoras de folículos capilares 
mais extensas proporciona 
uma alta densidade na área 
calva com mínimas cicatri-
zes nas regiões doadoras e 
uma linha de inserção capi-
lar absolutamente natural. 
As opções de tratamento 
cl ínico complementam o 
transplante e também evo-
luíram para auxiliar na ma-
nutenção e otimização dos 
resultados. 

O FUT retira uma faixa 
de cabelo atrás da cabeça, 
extraindo mais fios e dei-
xando uma cicatriz linear 
mais visível. Já, o FUE retira 
fio a fio, deixando mínimas 
cicatrizes espalhadas atrás 
da cabeça, conseguindo 
menos fios na mesma área. 
Não existe técnica melhor. 
Cada caso tem uma indica-
ção diferente e, na maioria 
das vezes, o ideal é uma 

combinação das duas técni-
cas. É importante observar 
que não existe transplante 
capilar “sem cicatriz”, pois 
o procedimento usa folículos 
retirados do tórax, coxas, 
barba ou couro cabeludo, 
implantados um a um.

Apesar de ser uma das 
cirurgias mais buscadas por 
eles, também é indicada para 
elas para retomada da auto-
estima e da satisfação com a 
imagem. Até 20% das mulhe-
res podem apresentar algum 
grau de alopécia androgené-
tica e se beneficiarem com o 
procedimento. A intervenção 
também pode ser usada para 
reconstituir a sobrancelha 
e melhorar a densidade e 
contorno da barba.

O cabelo transplantado 
não cai com o tempo, pois é 
de uma área geneticamente 
privilegiada que não têm 
os receptores hormonais 
responsáveis pela queda. 
Os medicamentos são muito 
importantes, tanto como 
prevenção da queda quan-
to para potencializarem os 
resultados. A indicação e o 
momento correto de utilizar 
cada processo devem ser 
conversados com o cirur-
gião plástico para evitar 
efeitos colaterais e alcançar 
um melhor resultado. O 
transplante eficaz e acompa-
nhado das medidas clínicas, 
usando medicamentos e cui-
dados adequados propiciam 
a permanência do cabelo 
por muitos anos.

mailto:aline@zoomcomunicacao.com.br
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leíse costa

Você a um like de tudo
o que acontece em Minas

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br

mineradoras dizem extinguir barragens como
a de Brumadinho dentro do prazo da Anm
Usiminas, Gerdau, ArcelorMittal, CSN e CBMM alegam já executar planos para eliminar método a montante

Vinte dias após o rompimento 
da barragem em Brumadinho, a 
Agência Nacional de Mineração 
(ANM) proibiu a construção e 
determinou a extinção de todas 
as barragens a montante, que 
estão desativadas, até 2021 e as 
que estão em funcionamento até 
2023. Além da Vale, o edição do 
Brasil questionou seis grandes 
mineradoras, que atuam em Minas 
Gerais, sobre as medidas tomadas 
para cumprir a resolução da ANM 
dentro do prazo estipulado.

Segundo a nota divulgada pela 
ANM, “o histórico de acidentes re-
centes em barragens de mineração 

(Herculano Mineração, Samarco 
Mineração, Mont Polley (Canadá) 
e Vale S.A.) mostra que o modelo 
construído a montante não pode 
mais ser tolerado na atualidade”. 
De acordo com o diretor-presidente 
da ANM, Victor Hugo Froner Bicca, 
o martelo ainda não foi batido so-
bre o prazo. “Nós promulgamos a 
resolução e abrimos uma consulta 
com o intuito de, até 1º de maio, 
buscar um aprimoramento da nor-
ma. Trabalhamos com esses prazos 
que remontam a um horizonte de 
3 a 5 anos. Excepcionalmente para 
aquelas que estão em operação, 
(o prazo) se estenderia até 2023. 
Mas como é consulta, ela é passiva 
de sugestões, de contribuições e 
aperfeiçoamento”.

o que dizem as mineradoras

A barragem de rejeitos de 
Serra Azul é a única da empre-
sa ArcelorMittal construída pelo 
método a montante. Segundo a 
mineradora, ela já se encontra em 
fase de descomissionamento desde 
2018 e sem receber rejeitos, desde 
outubro de 2012.

Isso não impediu que a sirene 
de emergência dessa barragem, em 
Itatiaiuçu (MG), região metropolita-
na de Belo Horizonte, soasse. Há três 
semanas, a estrada que dá acesso à 
região da Lagoa das Flores, próximo 
ao distrito de Pinheiros, está fechada. 
Enquanto a Defesa Civil não libera 
o local, 131 pessoas de 37 famílias 
estão em hotéis de Itaúna.

Segundo a empresa, o cumpri-
mento do prazo estabelecido pela 
ANM “dependerá de avaliações téc-
nicas complementares que definirão 
a melhor metodologia, associando 
descomissionamento com seguran-
ça operacional durante o processo 
de descaracterização da barragem”. 
E que apesar de considerar o pra-
zo dado “exíguo”, acredita que o 
cumprirá.

A Companhia Brasileira de Meta-
lurgia e Mineração (CBMM), em Ara-
xá, possui 8 barragens, sendo uma 
para acumulação de água nova, 3 
para contenção de sedimentos e 4 
para disposição de rejeitos e resídu-
os. A Barragem 5 possui 85m de altu-
ra dos quais 75m foram construídos a 
jusante e os 10m finais a montante. 
Segundo a empresa, a área está em 
processo de descomissionamento e, 
em caso de ruptura, não atingiria a 
Área Industrial da CBMM, Araxá e 
demais cidades da região. 

A Gerdau S.A. possui duas bar-
ragens de rejeitos de mineração, 
ambas a montante, localizadas 
no município de Ouro Preto: a 
Barragem dos Alemães, que está 
em operação, e a de Bocaina, 
desativada em 2011. A Barragem 
dos Alemães foi ativada em 2011 
e, de acordo com a Gerdau, a 
empresa estuda alternativas para 
a disposição dos rejeitos de minério 
a seco. “Demais estudos sobre o 
tema já estão em andamento e 
vamos cumprir as novas exigências 
da legislação, dentro dos prazos 
estabelecidos”, disse.

A Companhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN), dona da Barragem Casa 
de Pedra, construída pelo método a 
jusante, garantiu que o local é seguro. 
“Até o fim de 2019, a empresa estará 
processando 100% do seu minério 
a seco. A população de Congonhas 
pode ficar tranquila”, informou.

A Mineração Usiminas (Musa) 
conta com três barragens de rejei-
tos: Somisa e Central, estruturas 
mais antigas e desativadas, e a 
Samambaia, que recebe rejeitos 

atualmente. A empresa informou 
que a barragem de Samambaia 
tem seu dique de contenção em 
argila compactada e método de 
alteamento a jusante. A empresa 
alega que “atenderá à recomen-
dação e apresentará o projeto de 
descomissionamento das duas 
estruturas desativadas no prazo 
estipulado pelas autoridades”.

Até o fechamento da matéria, 
o Grupo Herculano não retornou às 
nossas ligações e o e-mail enviado.

diretor-presidente da Anm, Victor Hugo Froner Bicca
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da redação

O mercado imobiliário de Belo 
Horizonte e Nova Lima encerrou 
2018 com dois destaques para o 
setor: se por um lado, foi regis-
trada a venda de 3.440 imóveis 
novos —número 42,15% maior 
que as 2.420 unidades vendidas 
em 2017—, em contrapartida, o 
estoque de unidades disponíveis 
para vendas caiu. Em dezembro, 
as cidades registravam 3.628 apar-
tamentos novos disponíveis para 
comercialização, número 21,78% 
menor se comparado a dezembro 
de 2017, com 4.638 unidades. É o 
menor patamar da série histórica 
do Censo Imobiliário divulgado 
pelo Sindicato da Indústria da 
Construção Civil no Estado de Mi-
nas Gerais (Sinduscon-MG).

Os números demonstram que, 
nos últimos três anos, o mercado 
imobiliário da capital mineira e 
de Nova Lima vendeu mais do que 
lançou, fazendo com que a oferta 
disponível de imóveis novos venha 

70% dos brasileiros fizeram pelo menos
uma doação em dinheiro no ano de 2018

Apesar do número expressivo, valor médio doado caiu R$ 50

Que o brasileiro é solidário 
todo mundo sabe, tanto que a 
pesquisa realizada pela organiza-
ção britânica CAF – Charities Aid 
Foundation e divulgada pelo Ins-
tituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social (IDIS) revelou 
que, no ano passado, 70% da po-
pulação fez algum tipo de doação 
em dinheiro.

O estudo apontou ainda que a 
quantia média doada nos últimos 
12 meses foi de R$ 200. O valor é 
R$ 50 menor que 2017. Os dados 
mostram que a principal razão 
que leva o brasileiro a doar é se 
sentir bem consigo, metade dos 
doadores disseram isso. Cerca de 
42% deles se importam com sua 
causa e 40% doaram para ajudar 
os que mais precisam.

A diretora de comunicação do 
IDIS, Andréa Wolffenbüttel, explica 
que o brasileiro gosta de ajudar, 
mas que as doações ainda não são 
vistas como um ato cidadão e que 
pode melhorar nossa sociedade. 
“Doamos muito porque somos le-
vados pelo coração, quando vemos 
que alguém sofre, queremos aliviar 
isso. Não temos familiaridade com 
o conceito de causa”.

A auxiliar de departamento 
pessoal Lavínia Souza quis ajudar 
o próximo durante a ida para o 
trabalho. “Sempre entrava um 
pessoal no ônibus oferecendo 
livros infantis, balas e canetas. 
Quando tinha um trocado, sempre 
ajudava, um dia comecei a ler 
e me interessei em buscar mais 
informações”.

Ela pesquisou sobre ONGs e 
descobriu que tinha uma próxima 
a sua casa. “A instituição ajuda 
adolescentes que são dependentes 
químicos. Eles fazem bazar, alguns 
eventos e eu comecei a auxiliar. Sei 
para onde meu dinheiro está indo 
e me sinto bem em fazer parte da 
mudança na vida de tanta gente”.

Andréa diz que as doações 
precisam ser pensadas de maneira 
racional. “Além do emocional, as 
pessoas se sentem bem ao doar, 
pois percebem que fizeram algo 
para ajudar o próximo. É o reflexo 
imediato da empatia e solidarie-
dade. Mas esse não é o caminho 
para as doações mais estratégicas 
e de longo prazo. Por exemplo, 

quase todo mundo concorda que 
a corrupção é um dos grandes 
problemas que enfrentamos. Mas 
quantas pessoas doam para or-
ganizações que combatem a cor-
rupção?”.

Segundo ela, o universo de 
instituições que vivem de doação 
no Brasil é amplo e diversificado. 
“O país atravessou uma profunda 
crise econômica e política que fez 
com que as doações diminuíssem 
de valor. A última pesquisa divulga-
da a esse respeito - o Brasil Country 
Report 2018 - mostrou que a do-
ação anual média dos brasileiros 
caiu R$ 50, uma redução de 2%”.

Ela acrescenta que o investi-
mento social realizado por em-

presas já foi mais alto, caiu e tem 
se mantido estável nos últimos 2 
anos. “A situação das organiza-
ções varia muito dependendo do 
porte de cada uma, da estrutura 
de captação de recursos que dis-
põem e também da causa à qual 
se dedicam. Sabemos que, histo-
ricamente, as que se dedicam à 
saúde e ao público infantil tendem 
a contar com maior adesão dos 
doadores”.

O fundador da ONG Comuni-
dade em Ação, Marcos Antônio 
Crispim, relata que é comum 
enfrentarem problemas para arcar 
até mesmo com as despesas mais 
simples como água, luz, equipa-
mentos para as atividades e ajuda 

de custo para os voluntários. “Nós 
fazemos bingos, vendemos cami-
setas do projeto e nos dedicamos 
para angariar doações, mas é 
difícil”.

A ONG auxilia crianças, jovens 
e adultos da comunidade do Alto 
Vera Cruz a desenvolverem ativi-
dades de esportes e educação. 
“Na área de esportes temos muay 
thai, jiu jitsu, taekwondo, capoeira, 
futebol e natação. Na educação, 
inglês, reforço de português, mú-
sica, além de atendimento jurídico 
e psicológico”.

Para ele, apesar da população 
ser adepta a doação, a sociedade 
poderia fazer mais. “Falta interesse 
em conhecer o projeto de perto e 

ver as atividades que estão sendo 
realizadas. Acho que a visão que 
muitas pessoas têm sobre projetos 
sociais é de lavagem de dinheiro 
ou assistencialismos e não é isso, 
nós fazemos a diferença na vida de 
muita gente”.

Para ajudar a ong
comunidade em Ação,
basta ligar no número:

(31) 9 8875-3219

A relação das ONGs com a 
população pode ser estreitada 
por meio do projeto Descubra Sua 
Causa, lançado pelo IDIS.  A plata-
forma visa fomentar a cultura de 
doação no Brasil de um jeito leve 
e descomplicado. Trata-se de um 
teste online que ajuda a pessoa a 
se conectar com ideias com que se 
identifica e conhecer as organiza-
ções que pode ajudar.

Andrea acredita que o teste 
leva as pessoas a pensarem sobre 
o fato de que todos tem uma causa 
e que ela precisa refletir nossos 
valores e o que queremos mudar 
no mundo. “Esse posicionamento 
traz um ponto de vista a partir do 
qual as pessoas podem começar a 
se importar com problemas espe-
cíficos e, talvez, decida contribuir 
com as organizações que lutam 
para que eles sejam sanados ou 
minimizados”, conclui.

acesse o portal
e descubra sua causa:

descubrasuacausa.net.br
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Deputada Rosângela Reis é eleita
presidente de comissão da ALMG

A deputada estadual Ro-
sângela Reis (Pode) foi 
eleita no dia 19, como 
presidente de uma das 

principais comissões permanentes 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), a comissão de As-
suntos Municipais e Regionalização.

Com votação unânime, Rosân-
gela afirmou que conduzirá a co-
missão em defesa dos municípios 
mineiros. A deputada ressaltou a 
situação difícil dos prefeitos em 
gerir as prefeituras com os repasses 
de impostos em atraso pelo Gover-
no do Estado.

“É uma comissão estratégica 
e a primeira coisa que vamos 
atacar será a questão do ICMS, 
do transporte escolar e outras 
taxas devidas aos municípios pelo 
Estado. Também vamos abordar a 
questão da Lei Kandir, para ajudar 
a minimizar a situação financeira 

de Minas Gerais. Vamos estudar 
profundamente as necessidades 
e fazer as preposições necessárias 
dentro da Assembleia para atender 
os municípios”, afirmou.

Devido aos problemas envol-
vendo repasses aos municípios, 
a deputada estadual protocolou 
ainda um requerimento solicitan-
do a realização de uma audiência 
pública para debater os repasses 
obrigatórios, pelo Estado, aos 
municípios mineiros.

Apesar do governador de Mi-
nas Gerais, Romeu Zema (Novo), 
afirmar que vai regularizar os re-
passes para os municípios mineiros 
e revogar o decreto 47.296/17, do 
ex-governador Fernando Pimentel 
(PT), que autoriza o Executivo a 
reter repasses dos municípios, é 
preciso debater quando as transfe-
rências serão regularizadas e como 
os débitos retroativos serão pagos.

comissão

A vice-presidência da comissão 
é do deputado estadual Marquinho 
Lemos (PT). Também integram efe-
tivamente a comissão os deputados 
Fernando Pacheco (PHS), Ione Pinhei-
ro (DEM) e Thiago Cota (MDB). Os su-
plentes são Ana Paula Siqueira (Rede) 
Betinho Pinto Coelho (Solidariedade), 
Zé Reis (PSD), Celise Laviola (MDB) e 
Douglas Melo (MDB).

As matérias de competência da 
Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização são a divisão adminis-
trativa e judiciária; a criação, a incorpo-
ração, a fusão e o desmembramento 
de municípios e a alteração de limites 
e topônimos municipais; as normas 
gerais de criação, organização e supres-
são de distrito; o direito urbanístico; a 
política de desenvolvimento urbano; e 
a região de desenvolvimento, a região 
metropolitana, a aglomeração urbana 
e a microrregião.

“é uma comissão estratégica e a primeira coisa que vamos atacar será a questão do icms”

A
lm

g

número de imóveis para venda
caiu em BH e nova lima

diminuindo ano a ano. O Censo 
Imobiliário também evidencia 
que as unidades em estoque estão 
concentradas em quatro regiões 
de Belo Horizonte: 66,92% nas 
regiões da Pampulha, Centro Sul, 
Oeste e Venda Nova da capital. 
A Pampulha se destaca com 793 
unidades, 21,9% do total disponível 
para comercialização.

Os apartamentos que cor-
respondem à categoria padrão 
econômico, com valores de até R$ 
215 mil, lideraram três categorias 
do Censo: número disponível em 
estoque para comercialização, 
maior número de vendas e maior 
número de lançamentos.

Em dezembro, do total de 
3.628 unidades disponíveis, 1.071 
(29,5%) eram do padrão econômi-
co. Em segundo lugar, apareciam 
os apartamentos com padrão 
médio, valores entre R$ 400.001 
e R$ 700.000, que somavam 
979 unidades (27% do total). No 

quesito vendas, os apartamentos 
de padrão econômico registraram 
1.233 unidades, o que correspon-
deu a 35,8% do total residencial 
comercializado no período. Os 
apartamentos de padrão médio 
também ficaram em segundo lu-
gar em vendas, com 778 unidades, 
22,6% do total.

O estudo demonstrou que, das 
2.430 unidades lançadas, 1.192 
(49,1% do total) eram do padrão 
econômico. E 432 unidades eram 
do padrão médio, com 17,8% do 
total. As regiões da Pampulha, 
Centro Sul e Oeste foram as que 
apresentaram o maior volume 
de vendas: 25,8%, ou seja, 886 
unidades foram vendidas somente 
na Pampulha. Mais da metade dos 
2.430 imóveis lançados em 2018 
estavam concentrados em duas re-
giões: na Pampulha, que registrou 
700 unidades, e no Centro Sul, com 
549 imóveis.

Segundo o vice-presidente da 
Área Imobiliária do Sinduscon-
-MG, Renato Michel, os dados 
demonstram a necessidade de 
investimento em novos empreen-
dimentos. “Em Belo Horizonte, as 
vendas estão, sistematicamente, 
superando o volume de lançamen-
tos, o que tem reduzido o estoque. 
Se não houver mais incremento 
no lançamento, pode vir a faltar 
imóveis novos na capital mineira. 
Esse é um receio que os dirigentes 
do setor têm, caso o novo Plano 
Diretor seja aprovado como está. 
A implementação, por exemplo, 
da chamada Outorga Onerosa, 
trará mais custos à construção, 
dificultando novos investimentos 
e, por consequência, a geração de 
novos empregos. Dessa forma, é 
importante frisar, novamente, que 
pode vir a faltar imóveis em BH, 
dado que o estoque é muito baixo 
e ficará muito mais difícil construir 
na cidade”, afirma.Vice-presidente da área imobiliária do sinduscon-mg, renato michel
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daniel amaro

Faltam poucos dias para que o Carnaval comece 
oficialmente em Belo Horizonte. Mas a preparação 
para os cinco dias de festa já movimenta a capital e 
a agenda de ensaios dos blocos segue à todo vapor. 
Para que os foliões possam ter mais tranquilidade 
em seus deslocamentos, a partir do dia 1º de março 
(sexta-feira), o transporte coletivo municipal terá um 
planejamento especial para atender aos usuários, 
com ampliação no quadro de horários e acréscimo 
de viagens. 

Em 2018, a festa atingiu seu recorde de público, 
com 3,8 milhões de pessoas nas ruas, segundo cálculos 
da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A expectativa 
para este ano, de acordo com a Belotur, é que a ca-
pital mineira receba um número 20% maior, sendo 
esperados, em média, 4,6 milhões de pessoas. Com 
tanta gente circulando na cidade, o mais indicado é 
deixar o carro em casa e utilizar o transporte público. 

Optar pelo transporte coletivo urbano no Carnaval 
é a saída mais viável para um trânsito melhor e uma 
maior mobilidade urbana, principalmente, em razão 
dos bloqueios de vias e das restrições de estaciona-
mento. Os usuários do sistema de transporte coletivo 
por ônibus da capital mineira contam com diversas 
facilidades em seu trajeto, um incentivo para que os fo-
liões aproveitem melhor as opções de lazer da cidade. 

O sistema de bilhetagem eletrônica, por meio do 
cartão BHBus, permite o rápido embarque no coletivo, 
já que dispensa o pagamento em dinheiro e agiliza a 
passagem na roleta. O cartão também oferece des-
conto aos passageiros. Os foliões que pegarem um 

segundo ônibus, no período de uma hora e meia 
após o último desembarque, pagam apenas meia ta-
rifa. São 2.853 ônibus em circulação e 296 linhas, das 
35 empresas concessionárias associadas ao SetraBH. 

Outro benefício é a integração com o metrô. Com 
a tarifa máxima de R$ 3,60, os foliões vão poder eco-
nomizar em seus deslocamentos para curtir a festa. Os 
cartões BHBus são disponibilizados nas modalidades: 
pessoa física, jurídica e de gratuidade para idosos. Os 
usuários podem adquirir e recarregar os cartões em 
qualquer um dos 45 postos de venda fixos ou por meio 
dos agentes de venda móvel, que circulam pela cidade. 

O acesso à folia também será facilitado graças as 
faixas exclusivas para ônibus e o sistema BRT/Move. As 
alterações no fornecimento das frotas vão acompanhar 
a previsão e a realização dos desfiles. Dessa forma, as 
linhas alimentadoras estarão preparadas para atender 
a demanda, sobretudo, em virtude do horário estendi-
do no atendimento do metrô. A agilidade do sistema 
proporciona uma maior fluidez nas estações, com uma 
maior rapidez nos embarques e desembarques, além 
de pontualidade e redução nos tempos de viagens. 

Além disso, toda frota do sistema de transporte por 
ônibus é dotada de moderna tecnologia. Visando a se-
gurança dos usuários, câmeras monitoram o interior dos 
veículos, que também são monitorados por GPS, o que 
permite a sua localização em toda cidade. Com isso, os 
foliões podem baixar um aplicativo para acompanhar a 
chegada das linhas em tempo real. O sistema eletrônico 
de informações instalados nos pontos também informa 
a previsão de chegada dos ônibus.

Bloco “domésticas de luxo” deixa de
usar adereços que fazem alusão a negros

Pela primeira vez em mais de 
seis décadas de história, o tradi-
cional bloco “Domésticas de Luxo” 
deixará de usar os acessórios que 
fazem alusão a negros. A decisão 
foi oficializada em uma reunião 
no dia 18 de fevereiro entre a 
Comissão de Igualdade Racial da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), organizadores do grupo 
carnavalesco e representantes da 
Fundação Cultural Alfredo Ferrei-
ra Lage (Funalfa). A medida foi 
tomada com o objetivo de tentar 
combater o racismo estrutural.

A partir de agora, o bloco 
não vai mais fornecer itens como 
luvas, malha e tinta preta para ca-
racterização de seus foliões. Cada 
integrante assinou um documen-
to garantindo que não recebeu 
nenhum desses acessórios e está 
ciente que seu uso é considerado 
crime de racismo e sujeito as pe-
nalidades legais. Além disso, um 
termo de compromisso também 
foi assinado pela direção do “Do-
mésticas de Luxo”, pela Comissão 
da OAB e pela Funalfa.

De acordo com o presidente 
do bloco Valdir Alves, a direção 
procurou a OAB para formular as 
alterações. “Se todo mundo muda, 
porque a gente não pode mudar? 
A gente também pretende ter mais 
precaução nas composições dos 
sambas-enredo do bloco para não 
usar nenhum termo possivelmen-
te racista. Entendemos todos os 
esclarecimentos e considero uma 
evolução importante. Acredito que 
estamos fazendo o melhor para o 
Carnaval de Juiz de Fora”.

Carlos Eduardo Furtado de 
Paula, um dos diretores do grupo 
carnavalesco, reitera que o intuito 
do bloco nunca foi ser racista. 
“O ‘Domésticas de Luxo’ sempre 
foi muito colorido. Nós sempre 
queremos levar alegria para o 
povo e fazer com que os foliões se 
sintam bem ao pular Carnaval com 
familiares e amigos. É importante 
saber que existem pessoas que 
não concordam com essa atitude e 
podem parecer caracterizados com 
os itens banidos. É preciso dialogar, 
mas teremos cautela”.

O presidente da Comissão para 
Promoção da Igualdade Racial da 
OAB, Alexander Jorge Pires, desta-
ca a postura do bloco em mudar 
sua tradição. “A grande questão é 
que pintar o rosto de preto, vestir 
essa malha preta e o fato de as do-
mésticas serem apenas mulheres 
negras estigmatiza-se o coletivo. 
Isso traz reflexos negativos, afinal 
doméstica é de qualquer cor. Na 
reunião, nós esclarecemos o que 
é racismo, preconceito e discri-
minação. As informações foram 
importantes para que a diretoria 

do bloco tivesse uma consciência 
sobre essa questão e chegasse a 
um resultado positivo”.

Para o superintendente da 
Funalfa Zezinho Mancini, a decisão 
traz ganhos para a cultura e socie-
dade. “O embate, que vinha acon-
tecendo nos últimos anos entre 
quem defendia a tradição e quem 
defendia o respeito, felizmente 
trouxe uma vitória de ambas as 
partes. A decisão mantém o bloco e 
eu tenho certeza que ele tem plena 
capacidade de se reinventar e pre-
servar todas as suas características 
como a irreverência, alegria e toda 
a festa para o Carnaval de Juiz de 
Fora. Toda a história do ‘Domésti-
cas de Luxo’ não será apagada em 
função disso”, afirma.

Polêmica

O bloco já vinha sofrendo 
críticas e protestos devido ao 
seu viés considerado racista. As 
primeiras reclamações surgiram 
em 2015 pelas redes sociais. No 
ano passado, um grupo de jovens 
realizou um protesto e levanta-
ram cartazes em que destacavam 
frases como “Preto, vá a blocos 
que você não é a piada!” e “Eu 
não sou sua fantasia”. Recente-
mente, o DCE da UFJF repudiou 
as “práticas que discriminam 
gênero, raça e, sobretudo, traba-
lhadoras no bloco”.

De acordo com a diretoria do 
DCE, “a prática do bloco não fere 
apenas uma raça, a negra, fere 
também um gênero, as mulheres, 
e uma classe social, as trabalha-
doras. O ‘Domésticas de Luxo’ 
desfila somente com participantes 

homens com rostos pintados de 
preto, batom excessivamente ver-
melho e extrapolando os limites 
da boca para dar uma ideia de 
lábios grossos, enchimento nas 
nádegas e roupas de empregadas 
domésticas. O estereótipo mais 
raso e ridicularizado da mulher 
negra trabalhadora”.

Sobre as mudanças no bloco, o 
DCE considera a medida como um 
“importante” e “necessário” passo 
dado pela organização, mas ainda 
não é suficiente. “Há 60 anos 
desfilam com esse costume de ho-
mens brancos se ‘fantasiarem’ de 
mulheres negras e não são apenas 
os participantes e organizadores, 
mas também os foliões. Então, 
acreditamos que se essa medida foi 
tomada a partir da autocrítica e do 
reconhecimento do viés racista do 

bloco, cabe à organização também 
orientar os foliões que essa prática 
não é mais uma característica do 
bloco”.

Ainda segundo o DCE, a ade-
quação demorou para acontecer, 
pois mudar costumes e tradições 
leva tempo. “É um processo pe-
dagógico que não vamos ganhar 

no grito, mas sim convencendo e 
explicando para as pessoas porque 
se deve romper com esse nosso 
histórico racista. Fizemos a pressão 
popular necessária, mas é certo 
que faltou medidas institucionais 
do poder público que poderiam 
há algum tempo interromper essa 
prática”, conclui.

Antiga fantasia era considerada racista e vinha sendo alvo de críticas e protestos

A concentração do bloco será 
dia 23 de fevereiro às 13h, 
no Parque Halfeld. A partir 
das 15h, os foliões descem 
pelo calçadão até chegar na 
Praça da estação. em 2019, 
o grupo traz o enredo “no 
circo da vida, domésticas de 
luxo é pura alegria!”.

Transporte coletivo oferece segurança
para quem vai curtir Carnaval de BH

Foliões podem baixar um aplicativo para acompanhar a chegada dos ônibus em tempo real
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VENHA PARA 

A AVENIDA

E MOSTRE TODO 

O SEU BRILHO

O bloco já
vinha sofrendo

críticas e
protestos
devido ao
seu viés

considerado
racista
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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

central de atendimento à mulher. Uma 
proposta em análise na Câmara dos Deputados 
obriga estabelecimentos comerciais a fixarem, em 
local público e visível, uma placa divulgando os 
telefones de atendimento à mulher e do serviço 
a denúncia de violações aos direitos humanos. 
A placa deve ter 20 cm de largura por 15 cm de 
altura e trazer os seguintes dizeres: “Violência, 
abuso e exploração sexual contra a mulher é 
crime. Denuncie! Disque 180” e “Violação aos 
direitos humanos, não se cale! Disque 100”. A 
deputada Tia Eron (PRB-BA), autora do projeto de 
lei 10708-18, pondera que o grande número de 
acessos não significa que os dois serviços sejam 
conhecidos por toda a sociedade

câmara temática de marketing. O jor-
nalista José Osório Naves, representante da 
Confederação Nacional de Turismo (CNTur), da 

qual é diretor em Brasília, no Conselho Nacional 
de Turismo, foi eleito coordenador da recém-
-reativada Câmara Temática de Marketing e Apoio 
à comercialização daquele colegiado vinculado ao 
Ministério do Turismo. A eleição, pelo voto direto 
dos conselheiros, ocorreu durante a 52ª reunião 
ordinária realizada no Parque Aquático Went´n 
Wild, na região de Campinas-SP, sob a presidência 
do ministro do Turismo, que atua na área há mais 
de 40 anos e que obteve 16 votos contra 10 dados 
a Márcio Santiago, presidente da Confederação 
Nacional dos Conventions & Visitors Bureaux. A 
reativação da Câmara Temática de Marketing visa 
dar um novo suporte à política de divulgação e 
comercialização do turismo brasileiro, especial-
mente, com novas campanhas no exterior e no 
Brasil, buscando aumentar o fluxo de visitantes, 
especialmente internacionais, para conhecer o 
país. (Fonte: CNTur)

c A n A l   A B e r t o

20% de Aumento no cArnAVAl em BH

Atenção emPresários

O Sindicato de Hotéis Restau-
rantes Bares e Similares de Belo 
Horizonte (Sindhorb) divulgou 
dados do setor hoteleiro em re-
lação ao carnaval na capital. De 
acordo com os números, a taxa 
de ocupação dos hotéis de BH e 
região metropolitana, durante o 
período, terá uma média de 75% 

de ocupação, sendo que mais 
de 100 hotéis já estão lotados. 
As diárias variam de R$ 85,00, 
apartamento com uma pessoa, 
até R$ 300,00. Já o apartamento 
para duas pessoas está com diárias 
de R$ 120,00 até R$ 400,00. O 
levantamento foi realizado em 
49 hotéis populares localizados 

no hipercentro, região Centro-Sul, 
Pampulha e Cidade Nova.    

A estimativa para esse ano é 
que a hotelaria receba de 10 mil a 15 
mil hóspedes. São esperados R$ 4,5 
milhões de foliões no Carnaval. Os 
bares e restaurantes também terão 
aumento de 20% no faturamento em 
relação ao mesmo período de 2018.

O Sindhorb relata aos nossos 
representados sobre as negociações 
coletivas referente à data base de 
2017/2018 e os motivos de, até 
hoje, não ter sido assinada a Con-
venção Coletiva de Trabalho. Como 
já informado em vários comunica-
dos enviados à categoria patronal, 
as negociações com o sindicato 
profissional se iniciaram no mês 
de maio de 2017, culminando 
na audiência junto ao Ministério 
Público do Trabalho, no dia 24 de 
agosto de 2018, quando o sindicato 
laboral retrocedeu totalmente em 
relação aos avanços alcançados no 
processo negocial, informando que, 
dentre outros assuntos, não aceita a 
regulamentação estabelecida na Lei 
de Gorjetas, referente às retenções 
de até 20% e 33%. O Sindicato 
dos Empregados em Comércio 
Hoteleiro e Similares de Belo Hori-
zonte (SECHS-BH) demonstrou uma 
postura extremamente fechada 
a qualquer negociação com este 
sindicato patronal, não se dispondo 
a aceitar quaisquer sugestão apre-

sentada pela nossa bancada, nem 
mesmo as ponderações do próprio 
Ministério Público do Trabalho. 
Dessa forma, o Sindhorb esclare-
ce que as empresas não devem 
pagar o Programa de Assistência 
Médica (PAM), estabelecido nas 
convenções coletivas passadas, 
tendo em vista que não existe 
mais instrumento normativo em 
vigor para regulamentar tal cobran-
ça. Qualquer cobrança dessa taxa, 
por parte do sindicato laboral, é 
totalmente indevida. Esclarecemos 
ainda que a empresa não é mais 
obrigada a fazer homologação das 
rescisões contratuais de qualquer 
empregado, independentemente 
do tempo de serviço, junto ao sin-
dicato obreiro. As rescisões podem 
ser feitas na própria empresa ou 
contabilidade. 

Quaisquer dúvidas e pedi-
dos de esclarecimentos também 
podem ser solicitados junto ao 
Sindhorb que se coloca à disposição 
de toda a categoria, pelo e-mail ju-
ridico@sindhorb.org.br.

Procons de BH promovem mutirão
para negociar dívidas com bancos

matozinhos poderá perder
r$ 150 milhões em investimento

Está em tramitação na Câmara 
dos Vereadores, o projeto de Lei que 
prorroga o prazo de construção da 
empresa italiana Fassa Bortolo. No úl-
timo dia 11, o projeto foi reprovado em 
primeiro turno por cinco vereadores. 
Com investimento em torno de R$ 150 
milhões, Matozinhos sediará a primeira 
unidade do grupo fora da Europa e vai 
gerar cerca de 300 empregos somados 
diretos e indiretos. A Fassa Bortolo é 
referência no seu setor e possuiu filiais 
na Itália, Portugal, Espanha, França, 
Suíça e Grã-Bretanha. 

Conforme Lei nº2.297, de 13 de 
maio de 2015, aprovada pela Câmara 
Municipal, o município autorizou a 
doação de área de terreno em favor 
da empresa para instalação de uma 
unidade de produção, voltada para a 
fabricação de rebocos pré-misturados, 
argamassas e colas. Dentre os encar-
gos estabelecidos por lei, a empresa 
deve criar no mínimo 40 empregos 
e concluir as obras de construção, no 
prazo máximo de 36 meses. 

Entretanto, diante da crise política 
e econômica que o país enfrentou nos 
últimos anos, a empresa não finalizou 
a construção da fábrica, mas realizou 
a terraplenagem, na ordem de R$ 5 
milhões, e obteve todas as licenças 
ambientais exigidas. Em entrevista à 
Rádio Itatiaia, o prefeito de Matozi-
nhos, Antônio Divino de Souza (MDB) 
explicou que “em um país com grande 

retração econômica, com indicadores 
econômicos ruins e agravado pela 
greve dos caminhoneiros, o cenário 
não era favorável, por isso, não de-
ram sequência e, agora, diante da 
estabilidade política, a empresa pede 
prorrogação de 3 anos do prazo para 
retomar imediatamente os investimen-
tos”, enfatizou. 

O prefeito também apresentou 
carta enviada pelo presidente da Fassa 
Bortolo, Paolo Fassa, garantindo que 
caso a votação para prorrogação seja 
favorável, retomará o processo de or-
çamento e seleção de empresas e, em 
seguida, iniciará a construção da uni-
dade. E ainda assegurou asfaltamento 
do trecho da estrada até o cemitério 
parque, antes do início da obra, a 
adoção de praça na cidade e patrocínio 
a evento cultural ou esportivo. 

Souza fez um apelo não só aos 
vereadores, mas a população de Mato-
zinhos que acompanhe esse processo: 
“Não é vitória nem da Câmara, nem do 
prefeito, é a vitória de uma cidade que 
precisa de empreendimentos, gerar 
emprego e renda, estamos perdendo 
investimentos e precisamos repor isso”, 
finalizou.

isenção de impostos e concessão

A respeito de isenção e impostos 
municipais, a prefeitura esclarece que 
este item não foi contemplado na lei. 
De acordo com o art. 4º, parágrafo III, 
da Lei Nº 2.287 que autoriza a doação 
de área, a empresa se responsabilizará 
pelos ônus administrativos e recolhi-
mento de todos os impostos, na forma 
da legislação pertinente.

Antônio divino de souza
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O número de consumidores que 
comparecem aos Procons em busca 
de ajuda para quitar seus débitos com 
instituições financeiras cresce a cada 
ano. Diante dessa situação, o Procon 
da Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) e o Procon da Prefeitura de 
Belo Horizonte tomaram a iniciativa de 
convidar os principais bancos brasilei-
ros para um mutirão de negociação de 
dívidas em atraso. O mutirão acontece 
durante a Semana do Consumidor, que 
vai de 11 a 15 de março.

As instituições financeiras que par-
ticiparão da iniciativa são: Santander, 
Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Bradesco e BMG. Para par-
ticipar do mutirão, os consumidores 
deverão se cadastrar até o dia 28 de 
fevereiro. Para isso, é necessário ligar 
para o número (31) 2108-3460 no 
horário das 13h às 17h, ou enviar um 
e-mail para mutirao.dividas@almg.
gov.br, informando nome completo, 
CPF, telefone de contato e o banco 
(apenas um) com o qual pretende 
negociar sua dívida.

Mensagens incompletas não serão 
consideradas, por isso o Procon sugere 
que os consumidores interessados em 
participar do mutirão fiquem atentos 
às informações necessárias (nome 
completo, CPF, telefone de contato e 

nome do banco). As listas serão en-
viadas para os bancos e, em seguida, 
as próprias instituições entrarão em 
contato com os clientes cadastrados 
para agendar a data e o horário do 
atendimento.

De acordo com o coordenador do 
Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, 
hoje, de cada 10 pessoas que compare-
cem ao Procon, seis estão endividadas. 
“É uma situação muito grave, na medi-
da em que um orçamento corroído por 
dívidas traz consequências dramáticas 
para toda a família. Ao tomar um em-
préstimo, o consumidor nem sempre 
tem consciência do rombo que esse 

ato pode provocar no seu orçamento, 
em razão dos juros que são cobrados”.

Segundo dados da Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 
o número total de negativados no 
Brasil chegou a 62,4 milhões de CPFs 
em outubro de 2018, o que representa 
40,6% da população adulta. O quadro 
é ainda mais dramático quando se 
constata que 5,4 milhões de inadim-
plentes têm acima de 65 anos. De 
acordo com a pesquisa, a maior parte 
das dívidas se refere ao setor financeiro 
(cartão de crédito, cheque especial e 
empréstimos).

coordenador do Procon Assembleia, marcelo Barbosa
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Posse

o governador de minas
gerais, romeu Zema (novo), 

participou da posse
do presidente do tribunal

de contas do estado
(tce-mg), mauri torres,

e da nova diretoria da corte
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

da redação

Milhares de crianças começam 
a chutar a bola de futebol pelas 
ruas, campinhos de terra e quintais 
das casas, com o sonho de um dia 
poder jogar em um time profissio-
nal. Uma tragédia matou 10 jovens 
atletas da base do Flamengo, no 
dia 8 de fevereiro, com o incêndio 
nos quartos que eles dormiam. 
Ainda falta o laudo final da perícia 
da Polícia Civil para determinar a 
real causa do incêndio, mas con-
forme as primeiras informações, 
teria sido um curto circuito no 
ar condicionado. A maioria dos 
mortos eram de outros Estados e 
voltaram para suas cidades para 
serem enterrados com o sonho 
interrompido. 

A partir do dia 8 de fevereiro, 
o Corpo de Bombeiros e as prefei-
turas de vários Estados do país co-
meçaram a reverberar em outros 
clubes brasileiros que possuem 
categorias de base, verificando a 
situação onde estão alojados os 
jovens atletas que podem começar 
a dormir nos centros de treinamen-
tos a partir dos 14 anos, conforme 
decisão do Ministério Público. Os 
meninos com menos de 14 anos 
podem até jogar nas categorias 

sub 11, 12, 13 anos, mas devem vol-
tar para suas casas todos os dias.

Também os três grandes clubes 
de Minas Gerais, América, Atlético 
e Cruzeiro, entraram nos holofotes 
da fiscalização dos órgãos públicos 
municipais e estaduais.  As verifi-
cações nos três clubes mostraram 
que apenas o CT de base do Galo 
está com todas as documentações 
e fiscalizações em dia. A Prefeitura 
de Contagem foi ao CT Lanna 
Drumond, onde os profissionais e 
a base do América treinam, além 
de abrigar 60 jovens das equipes 
inferiores e não encontrou o alvará 
de funcionamento do local. Os fis-
cais da prefeitura pediram ao clube 
a apresentação dos documentos 
do Corpo de Bombeiros e o alvará 
da Prefeitura de Contagem e eles 
não estavam em dia. A diretoria do 
América informa que em 10 dias 
vai realizar as providências.

No Cruzeiro, que abriga suas 
categorias de base na Toca da 
Raposa I, que já foi o centro de 
treinamento dos profissionais, a 
Prefeitura de Belo Horizonte infor-
mou que não encontrou em seu 
sistema o alvará de funcionamento 
da Toca I, nem o auto de vistoria do 

Corpo de Bombeiros. Na semana 
passada, os Bombeiros realizaram 
uma visita às Toca I e Toca II, onde 
os profissionais treinam, o clube 
terá que passar por várias modifi-
cações em suas estruturas.

O único clube da capital minei-
ra que está com tudo em ordem é 
o Atlético. O clube alvinegro tem 
105 jovens em seus alojamentos. O 
clube está em dia com a documen-
tação de funcionamento emitido 
pela Prefeitura de Vespasiano, 
onde está localizada a Cidade do 
Galo, além das vistorias em dia 
do Corpo de Bombeiros que tem 
validade até outubro de 2019.  
        É necessário uma estrutura 
para os jovens jogadores, não 
adianta os times de futebol terem 
400, 500, 600 e até 700 milhões 
de reais em orçamento por ano e 
não investirem nos alojamentos, 
deixando os jovens dormindo em 
containers, que na minha modesta 
opinião são verdadeiras “latinhas 
de sardinha”. Brasil mostra sua 
cara, os governos Federal, Estadu-
ais e Municipais tem de investir em 
educação, saúde, infraestrutura, 
no esporte, e na esperança do 
mais de 210 milhões de brasileiros.

sonho de jogar futebol!

Saiba quais são os técnicos de 
futebol mais bem pagos do país

1º Renato Gaúcho (Grêmio): R$ 900 mil
2º Felipão (Palmeiras): R$ 800 mil,
3º Mano Menezes (Cruzeiro): R$ 800 mil
4º Fábio Carille (Corinthians): R$ 700 mil
5º Jorge Sampaoli (Santos): R$ 610 mil
6º Abel Braga (Flamengo): R$ 600 mil
7º Levir Culpi (Atlético-MG): R$ 400 mil
8º Zé Ricardo (Botafogo): R$ 250 mil,
9º Rogério Ceni (Fortaleza): R$ 250 mil
10º Enderson Moreira (Bahia): R$ 230 mil
11º Odair Hellmann (Inter): R$ 200 mil
12º Lisca Doido (Ceará): R$ 200 mil
13º Alberto Valentim (Vasco): R$ 180 mil
14º Fernando Diniz (Fluminense): R$ 180 mil
15º Marcelo Cabo (CSA): R$ 130 mil
16º Tiago Nunes (Athletico Paranaense): R$ 120 mil
17º Vagner Mancini** (São Paulo): R$ 100 mil. 
Mancini é coordenador-técnico e ficará como treinador interino até abril.

relação

Renato Gaúcho é o técnico 
mais bem pago do fute-
bol brasileiro, de acordo 
com levantamento feito 

pelo Blog e que incluiu todos os 
grandes clubes do Brasil. Com a 
renovação do contrato, depois da 
proposta do Flamengo, o treinador 
passou a ganhar R$ 900 mil por mês 
no Grêmio – o valor inclui salários 
e luvas, como são chamados os 
prêmios pela assinatura do contrato.

O palmeirense Felipão e o cruzei-
rense Mano Menezes aparecem logo 
depois, embolsando R$ 800 mil, cada. 
Atual campeão brasileiro, Felipão 
fatura R$ 500 mil mensais de salário 
e outros R$ 300 mil de luvas. Seu 
contrato com o Verdão ainda inclui um 
auxílio-moradia de R$ 11 mil por mês.

No acordo com Mano, além dos 
altos vencimentos, chama atenção 
o custo de dois de seus fiéis escudei-
ros: o auxiliar-técnico Sidnei Lobo e 
o preparador físico Dudu Silva, os 
mais bem pagos do país. Parceiros do 
gaúcho há longa data, eles faturam 
R$ 160 mil por mês, cada.

O corintiano Fábio Carille, que 
voltou com muita moral da Arábia 
Saudita, é o quarto do ranking. 
Ele ganhava R$ 300 mil no Parque 
São Jorge antes de se mudar ao Al-
-Wehda. Para conseguir repatriá-lo, 
o Timão banca R$ 500 mil mensais 
de salários e R$ 200 mil de luvas. 
Na capital saudita, ele ganhava R$ 
800 mil por mês, livres de impostos.

Jorge Sampaoli no Santos e 
Abel Braga no Flamengo embolsam 
praticamente a mesma coisa. Com 
o detalhe de que o argentino tem 
seu salário fixado em dólar, ou seja, 
sujeito às oscilações da moeda ame-
ricana em relação ao real. Já Abel 
terá direito a prêmios milionários em 
caso de conquistas de títulos.

Na sequência, aparecem o atle-
ticano Levir Culpi, com vencimentos 
de R$ 400 mil; o botafoguense Zé 
Ricardo e Rogério Ceni no Fortaleza 
com R$ 250 mil, cada; Enderson 

Moreira no Bahia com R$ 230 mil; 
e o colorado Odair Hellmann e o 
cearense Lisca Doido com R$ 200 mil. 
Já Fernando Diniz, do Fluminense, e 
Alberto Valentim, do Vasco, recebem 
R$ 180 mil por mês. Alçado ao cargo 
de técnico interino do São Paulo na 
última quinta-feira, Vagner Mancini 
seguirá ganhando na casa dos R$ 100 
mil – Cuca assumirá o time em abril.

De acordo com o Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), um técnico de fute-
bol no Brasil ganha em média R$ 
7.987,95 por mês, por uma jornada 
de trabalho de 41 horas semanais. 
O levantamento foi feito com a in-
clusão de 957 treinadores brasileiros 
durante o segundo semestre do ano 
passado.

*valores incluem
salários e luvas

renato gaúcho embolsa
todo mês r$ 900 mil
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Quadribol existe na vida real e
pode ser jogado por “trouxas”

Goles, balaço e pomo de 
ouro. Se você é fã da saga 
Harry Potter, provavelmente 

já ouviu falar nessas três bolas. Elas 
entram em campo no esporte mais 
famoso do mundo bruxo criado 
por J.K Rowlling: o quadribol. O 
que pouca gente sabe é que a 
modalidade foi adaptada e existe 
na vida real, podendo ser jogada 
por nós, meros “trouxas” (nome 
dado a humanos na saga).

Quem explica mais sobre o 
esporte é a diretora executiva 
de comunicação da Associação 
Brasileira de Quadribol (ABRQ), 
Tábata Magalhães. “A modalidade 

surgiu em 2005 e era mais voltada 
aos fãs de Harry Potter, algumas 
pessoas até usavam capas para 
jogar e vassouras que lembravam 
a dos filmes. Hoje, já abrange 
quem não acompanhou a saga e 
se tornou um esporte com cam-
peonatos regionais, nacionais e 
até mundiais”.

A prática já conta com dois 
grandes campeonatos no país. “O 
Campeonato Carioca de Quadribol 
e o Campeonato Brasileiro de 
Quadribol, que começou ano pas-
sado e foi organizado pela ABRQ. 
Temos times espalhados em vários 
lugares, como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Ceará e em Minas Gerais”.

Aqui, em BH, o quadribol 
é representado pelo Libertas, 

fundado em julho de 2018 por 
Fabrício Carlos que, hoje, joga na 
posição de batedor. Todos conhe-
ceram a modalidade por meio da 
história de J.K, mas ele observa 
que a adaptação está crescendo. 
“Estamos engatinhando, mesmo 
porque todos os esportes que 
fogem do tradicional (futebol e 
vôlei), sofrem dificuldades no 
Brasil”.

Contudo, segundo Fabrício, há 
uma iniciativa dos times em desen-
volver a modalidade. “O esporte 
traz valores, no quadribol, homens 
e mulheres jogam juntos e isso 
promove um ambiente de respeito. 
Ele é democrático e faz muito bem 
ao corpo, pois mistura técnicas de 
handebol, rugby e queimada”.

Tábata conta que as pessoas 
reagem de maneira diversa ao saber 
que o esporte existe. “Tem gente que 
fica surpreso e acha engraçado, mas 
é um estranhamento, todo mundo 
que joga passou por isso também”.

Para ela, uma série de fatores 
faz com que a expansão da moda-
lidade seja lenta. “É pouco conhe-
cido, é amador e demanda esforço 
pessoal e de cada equipe para 
manter o time ativo. O quadribol 
é complexo, tem várias posições e 
regras, já vi muita gente desanimar 
por achar difícil”.

Adaptação

Nos filmes cada time joga com 
um goleiro, que defende os três 
aros em campo; dois batedores, 
que tentam derrubar o adversário 
da vassoura com o balaço; três 
artilheiros, que são responsáveis 
por marcar gols, que valem 10 pon-
tos, com as goles; e o apanhador, 
peça-chave na disputa, ele tem a 
função de pegar o pomo de ouro, 
bolinha que tem vida própria, é 
pequena e bastante veloz. Quem 
pegar o pomo, soma 150 pontos 
para seu time.

Já na vida real, as goles são subs-
tituídas por bolas de vôlei e os bala-
ços por bolas de queimada. As duas 
ficam um pouco vazias para facilitar 
as jogadas. Os participantes jogam 
com uma espécie de cano entre as 
pernas e qualquer jogador acertado 
por um balaço fica fora até completar 
o procedimento de queimada, a não 

ser que tenha o que é chamado de 
imunidade de queimada.

O pomo é representado por 
uma pessoa neutra que fica com 
uma bolinha de tênis dentro de 
uma bolsinha presa ao short. Ele 
entra após 18 minutos de partida, 
diferente dos filmes, o pomo vale 
30 pontos.

Por ser um esporte de muito 
contato, o quadribol é jogado, 
preferencialmente, em grama 
natural. “É permitido em algumas 
situações que o adversário seja 
derrubado. Geralmente, usamos 
campo aberto e fazemos as devi-
das marcações para que a partida 
aconteça”.

Qualquer pessoa pode jogar. 
“Não existe restrição de idade 
de um modo geral, mas cada 
time tem sua regra. Para eventos 
competitivos é a partir de 16 anos. 
Ainda não temos campeonatos 
infantis no Brasil”.

nossa foto não mexe, como nos filmes da saga Harry Potter, mas mostra os jogadores em ação

O Libertas divulga todos 
os treinos nas redes sociais. 
Basta acessar www.facebook.
com/libertasquadribolufmg. 
Para quem quiser conhecer, é 
recomendado levar água, pro-
tetor solar, tênis para grama e 
roupas confortáveis.

Vida real

Para saber mais sobre o esporte no Brasil, acesse: https://abrquadribol.wordpress.com/
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