
49% das pessoas que
praticam esportes
fazem caminhada

Pouco conhecida,
Síndrome de Reye
é altamente mortal
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12,2 mi de desempreGAdos 

são neGros ou pArdos
Em geral, o salário básico do 

trabalhador negro no Brasil 
oscila em torno de R$ 1.545, 
contra R$ 2.924 de um funcio-

nário branco. Ainda segundo relatório 

do IBGE, no que se refere ao desempre-
go, a desigualdade continua, pois das 
12,2 milhões de pessoas que estão for-
malmente fora do mercado, 51,7% são 
autodeclaradas pardas; 34,6% brancas 

e 12,9% se consideram negras. Para o 
presidente da União de Negros pela 
Igualdade de Minas Gerais, Alexandre 
Braga, o país precisa acelerar as políti-
cas sociais objetivando a formação de 

jovens negros para o mercado formal, 
com chances, inclusive, de chegar a 
cargos de chefia.

oPinião – PáGina 2

Para trazer clareza quanto ao processo de importação de 
substâncias derivadas da cannabis, popularmente conhecida 
como maconha, a Comissão de Saúde da Assembleia Legisla-
tiva promoveu um debate público com a finalidade de abordar 
o tema. Responsável por solicitar a audiência, o deputado 
Alencar da Silveira Jr. (PDT) disse que o objetivo é encontrar 
maneiras de facilitar o acesso ao canabidiol para tratamentos 
de doenças crônicas, como a epilepsia.

A população pediu e 
a prefeitura atendeu. O 
prefeito de Coronel Fa-
briciano, Marcos Vinícius 
(foto) (PSDB), no Vale 
do Aço, celebra o início 
das atividades de novos 
serviços. São eles: um 
consultório odontoló-
gico e um aparelho de 
ultrassonografia, ambos 
funcionando na Unidade 
Básica de Saúde no Cen-
tro da cidade.

destaque no poker
vê persistência como

arma contra o machismo

Mesmo em meio a muito preconceito, a campeã de poker 
por 34 vezes e empresária Márcia Machado prova o que 
algumas pessoas ainda não querem aceitar: as mulheres 
podem e devem sair das arquibancadas para conquistar 
espaço em diversos esportes.

Pesquisas indicam um crescimento de 0,32% nas 
vendas de imóveis residenciais e comerciais, em Belo 
Horizonte. Apesar de pequeno, esse número sinaliza a 
retomada do crescimento do setor, garante Leonardo 
Matos da CMI/Secovi-MG. 

Presença nas redes sociais
torna-se crucial para comércio

As redes sociais estão cada vez mais visadas 
pelos consumidores que procuram essas mídias 
para saber se um produto ou serviço é de qua-
lidade. Por isso, para o professor de marketing 
da ESPM Gabriel Rossi, a presença do comércio 
– físico e online – nessas plataformas já não é 
mais uma escolha, mas sim parte de um bom 
atendimento.

Uso de canabidiol para 
tratamento de epilepsia

é discutido na Assembleia

economiA – páGinA 4
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#ondeelaQuiser

Novos serviços na área
da saúde são ofertados 
em Coronel Fabriciano

PM
CF

Após 3 anos de queda, mercado
imobiliário sinaliza recuperação

Tecnicamente, o governador 
Romeu Zema tem o direito de 
desfiliar-se de seu partido, o Novo. 
O advogado Mauro Bomfim ex-
plica que, por exercer um cargo 
majoritário, ele tem cobertura da 
lei para tal atitude. Mas, a informa-
ção sobre a saída de Zema de sua 
sigla não é oficial. Nos bastidores 
existe uma grande preocupação 
quanto à falta de apoio ao chefe 
do Executivo, especialmente na 
Assembleia Legislativa. 

muitas polêmicas rondam
o governador romeu zema

Advogado mauro bomfim
garante que a lei permite
ao governador desfiliar-se

do partido novo
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E D I T O R I A L

Desigualdade entre brancos e negros
é evidenciada no mercado de trabalho

Segundo dados divulgados 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 

(IBGE), o país encerrou 2018 
com 12,2 milhões de pessoas 
desempregadas. Desse total, os 
que se autodeclararam pardos 
representam 51,7%, enquanto 
negros somam 12,9%. O nú-

mero de desocupados brancos 
é de 34,6%. Entretanto, a crise 
no mercado de trabalho tam-
bém evidencia a questão da 
desigualdade racial, refletida 
em discrepâncias salariais e 

de ocupações. Sobre o tema, 
o edição do Brasil conversou 
com Alexandre Braga, pre-
sidente da União de Negros 
pela Igualdade de Minas Gerais 
(Unegro/MG).

Há diferenças salariais entre ne-
gros e brancos?

Sim, um trabalhador negro recebe, em média, 
50% menos que um branco na mesma função e 
com a mesma formação técnica. Um relatório do 
IBGE de 2017 mostrou que o salário médio de um 
negro no Brasil era de R$ 1.545 contra R$ 2.924 
dos brancos. E essa diferença se revela tanto nas 
camadas mais pobres da população quanto entre 
as mais ricas. Ainda segundo esse estudo, o salário 
de um branco pobre é, em média, 46% maior do 
que o rendimento de um negro pobre, R$ 965 
contra R$ 658.

As ocupações são igualitárias?
Não, porque os negros estão na base das 

profissões menos valorizadas, como motoristas, 
faxineiros, domésticas, garis e porteiros. Essas 
ocupações são menos valorizadas não só no sentido 
profissional, mas na questão do poder financeiro, 
da capacidade de comprar alimentos e pagar por 
uma boa moradia. Sem dinheiro para isso, os ne-
gros vão morar nas periferias, favelas e palafitas dos 
grandes centros urbanos, longe do convívio social 
dos demais membros da sociedade.

a população negra tem mais di-
ficuldade de acesso à educação? 
Por quê?

Sim, pois negros e negras são os que mais 
abandonam os estudos para poder trabalhar ou 
para cuidar dos filhos. Estima-se que há mais de 
3,8 milhões de jovens entre 4 e 17 anos que não 
frequentam a sala de aula. Segundo dados do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (Pnud), 1 a cada 4 alunos que inicia o ensino 

fundamental no Brasil abandona a escola antes 
de completar a última série. Portanto, o espaço 
escolar é dos ambientes mais refratários ao negro. 
E, mesmo com as cotas raciais, apenas 35,8% dos 
estudantes negros ou pardos entre 18 e 24 anos 
estão no ensino superior. A maior parte, cerca de 
45,2%, nessa mesma faixa etária ainda está no 
ensino médio.

Por que o racismo e a desigual-
dade persistem na sociedade?

São problemas desde a abolição da escravatu-
ra. Os negros deixaram de ser escravos, mas não 
tiveram políticas de inclusão social para dar-lhes 
empregos, moradia, comida e assistência social. 
Desde então, começou a desigualdade que co-
nhecemos hoje em dia. Já o racismo mantém a 
mesma lógica da época da escravidão, só que com 
uma nova linguagem e novas formas, mas sempre 
mantendo o negro e a negra no patamar mais baixo 
da sociedade.

como é possível mudar esse ce-
nário?

Ficou bem complexo com o quadro político 
atual, pois o novo governo não se interessa por 
esse segmento da população e ainda quer diminuir 
políticas públicas identitárias. Nós só vamos mudar 
quando toda a sociedade, que inclui empresas, 
governos e cidadãos, fizer um pacto pelo fim do 
racismo no Brasil e não uma simples campanha de 
solidariedade. Isso implica em aumentar as ações 
do Estado nas políticas para negros, investir mais 
em educação, cultura, saúde, assistência social e 
outros programas de transferência de renda desti-
nados aos mais pobres, com renda inferior a dois 
salários mínimos.

Por onde começar? 
Quantos governadores, senadores, juízes, 

apresentadores de telejornal e programas infantis 
negros o Brasil tem? O país precisa acelerar as 
políticas sociais objetivando a formação dos jovens 
negros para o mercado de trabalho, para os cargos 
de chefia nas empresas de grande porte, emissoras 
de televisão, entre outros espaços. Acredito que 
faltam políticas estruturais, com foco em ações 
regionais. Por exemplo, no Nordeste exige-se um 
tipo de formação e mão de obra respeitando as 
especificidades daquela região. Também faltam 
políticas sociais de inclusão dos jovens, por meio 
de ações culturais e de incentivo ao primeiro em-
prego. Muitos estão saindo das universidades sem 
perspectivas de trabalho, com renda mínima para 
criar famílias ou sair da casa dos pais.

alexandre Braga é
presidente da unegro/mG

BrancoS neGroS
Engenheiro da computação Trabalhador na cultura de dendê

Engenheiro mecânico automotivo Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas

Professor de medicina Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras

Modelista de calçados Criador de camarões

Engenheiro aeronáutico Trabalhador da cultura de cacau

Professor de odontologia Agente de higiene e segurança

Piloto de aeronaves Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas

Professor de matemática (Ensino Superior) Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar

Desenhista projetista de máquinas Sinaleiro (ponte-rolante)

Comissário de voo Operador de telemarketing ativo e receptivo

profissões que possuem mais brancos ou negros

FONTE: RAIS / Ministério do Trabalho e Emprego

daniel amaro

Chega dessa porcaria de fake news 
(notícia falsa em português), ex-
pressão que define a intenção de 

manipular e enganar! Falsos boatos e 
mentiras sempre existiram, mas, agora, 
se tornaram vultos monstruosos que, 
além de espalhar inverdades, criam ferozes 
inimigos entre os que acreditam e os que 
descreem.

Contrariando o que propõe um leitor, 
que sugere que eu comece e permeie os 
meus textos com “porradas” para desper-
tar atenção, vou é suavizar ao lembrar 
uma fábula de Esopo, o escravo grego 
corcunda, de cabeça deformada e gago, 
que alguns registros históricos contam 
ter vivido 56 anos, de 620 AC até 564 AC, 
quando foi assassinado por dizer verdades. 

Como toda fábula inicialmente é uma 
“literatura oral”, os textos se perpetuam 
através de “divulgadores”, no caso o 
francês Jean de La Fontaine (1621-1695) 
que transcreveu, dentre outras das 400 
histórias de Esopo, a que narra que um 
jovem pastor se sentindo só e querendo 
companhia, clamava por socorro aler-
tando que um lobo ameaçava matar as 
ovelhas que estava levando para o pasto. 
Camponeses corriam até onde estava o 
rebanho, mas acabavam se dando conta 
de que era uma mentira do garoto. Isso 
aconteceu várias vezes até que um dia 
um lobo realmente apareceu. Foi quando 
de nada adiantou o rapaz gritar, porque 

ninguém acudiu e o oviário foi dizimado. 
Na fábula, comumente denominada “O 
garoto pastor e o lobo”, a moral da histó-
ria é “ninguém acredita num mentiroso 
quando fala a verdade”.

Dois mil e seiscentos anos depois da 
imaginação de Esopo criar tão precioso 
ensinamento, a humanidade está sendo 
envolvida em mentiras, com bilhões de 
pessoas se dedicando a divulgar infor-
mações falsas por brincadeira ou pura 
maldade. 

E Para complicar de vez, hoje está 
difícil saber o que é ou não verdade. Agora 
mesmo, no Carnaval, quando surgiu a 
notícia de que o presidente/capitão Bol-
sonaro (PSL) divulgou, de forma ridícula 
e irresponsável em seu Twitter, explícitas 
imagens sexuais escabrosas (‘justificando’ 
que era para condená-las), muita gente 
lamentou o nível ao qual chegaram as fake 
news. Incrível, só que era tudo verdade! 

Outro fato que também não era in-
ventado: o ator José de Abreu, realmente, 
se autoproclamou presidente do Brasil, 
numa piada de mau gosto com a terrível 
situação da Venezuela, cujo desgoverno 
ele apoia! 

No vai-e-vem das notícias envolvendo 
aquele país, dias antes, a toda poderosa 
Vênus Platinada divulgou, em seu principal 
jornal, que o nosso país estava à beira 
de ação militar contra o ditador Nicolás 
Maduro. Felizmente o Brasil não vai à 

guerra e um constrangido William Bonner, 
ao final, reconheceu o erro, que teria se 
baseado num “perfil falso”, e desmentiu a 
informação que estava repercutindo (mal) 
em todo o mundo.

Se até a Globo cai em fake news, onde 
vamos chegar? Em quê ou em quem 
acreditar? 

Hoje, mais lamentável do que os que 
confiam nas fake news e as difundem e 
pior do que os mentirosos são os que 
falam asneiras e acreditam (ou fingem 
acreditar) nas suas próprias tolices. Não 
só se deliciam em propagar inverdades, 
mentindo pelo prazer de mentir, como 
há os que (inúmeros em elevados e po-
derosos cargos) também enganam em 
benefício próprio, amealham fortunas e 
de forma demoníaca devem rir das des-
graças alheias que provocam.

Bons tempos no qual a mentira era 
contestada pela moral de fábulas como 
as de Esopo. Ou mesmo quando conhecía-
mos como mau exemplo as travessuras de 
Pedro Malasartes - personagem de contos 
populares hoje desconhecidos do grande 
público, dentre eles a da panela mágica 
que cozinhava sem fogo.

Atualmente, o que não falta é quem 
queira colocar fogo na fogueira. Com qual 
intenção? Se não for o seu caso (e espero 
que não mesmo), garanto que conhece 
gente assim... Mas sempre verifique se 
não está sendo enganado por fake news!

Violência feminina
A violência contra as mulheres acontece desde os primórdios da humanidade. Até o 

final do século 19, os direitos femininos eram mínimos, seja aqui no Brasil, em países 
mulçumanos ou no restante do mundo. 

Infelizmente, mulheres sempre foram vítimas em potencial de um olhar machista e 
patriarcal. A história nos revela isso: antigamente, elas eram orientadas a uma completa 
submissão masculina imposta por seus irmãos, maridos ou amantes. À mulher cabia, 
exclusivamente, dois papéis: servir aos homens e procriar, nada mais.

Essa configuração social que colocou a mulher como propriedade masculina ganhou 
força ao longo do tempo em todo mundo e não foi diferente no Brasil. Uma prova cabal 
são os dados alarmantes sobre a violência feminina: na América Latina, o país ocupa o 1º 
lugar no ranking em assassinato de mulheres e, na lista mundial, estamos na 5ª posição. 
Em 2017, 1.133 mulheres foram mortas e, assustadoramente, o número cresceu 8,4% em 
2018. Para se ter uma ideia, por dia, 15 brasileiras perdem a vida. Até o dia 7 de março 
deste ano foram registrados 340 casos de feminicídio - mortes por questão de gênero. 
Ou seja, mulheres que morreram apenas por serem mulheres. 

Quase que diariamente, o tema tem estampado os principais noticiários nacionais e 
chocado as pessoas pela brutalidade das agressões. São mulheres queimadas, apedreja-
das, violentadas, espancadas, etc, e mesmo já existindo a Lei Maria da Penha, foi neces-
sário a criação da Lei de Feminicídio, que tipifica o ato como crime hediondo, com penas 
que variam de 12 a 30 anos de prisão. Mesmo assim, os números não param de crescer.

A violência contra a mulher já é considerada pelos especialistas uma epidemia 
nacional, um problema de direitos humanos, saúde pública, segurança, social, cultural 
e histórico. Muitas mulheres têm percebido a gravidade da situação e, por este motivo, o 
8 de março passou de uma data meramente comercial e comemorativa para um dia de 
luta, protesto, reflexão, sororidade e empoderamento, principalmente nas redes sociais.

Com o avançar tecnológico, algumas não se permitem mais ficar em silêncio. De 
maneira paulatina, elas têm tomado as rédeas de suas vidas, enfrentado o desafio 
de ser mulher e denunciado seus agressores, mesmo que esse, muitas vezes, seja um 
caminho solitário, como disse a fundadora voluntária da ONG SOS Mulher e Família de 
Uberlândia e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), Cláudia Guerra, em entrevista ao edição: “Não é simples para uma 
mulher ir embora. Existe o desencorajamento, a ideia de que ela pode mudar o outro 
e de que é algo temporário. Falta apoio, infraestrutura e um acolhimento com escuta 
ativa, ou seja, sem julgamentos e culpabilização de quem é atendida por parte dos órgãos 
governamentais. Outro aspecto é o medo e a vergonha, além de uma visão religiosa que 
contribui para perpetuar situações de violência”.

Cláudia apontou ainda falhas nas leis de proteção à mulher e garantiu que a base 
para o combate ao feminicídio é a educação. Certamente é fundamental que os pais ou 
responsáveis e as instituições de ensino priorizem o respeito, acima de tudo, entre meninos 
e meninas desde o início da vida. Afinal, esse direcionamento pode contribuir e muito 
para termos homens menos violentos no futuro. Sendo assim, estimular esse tipo de 
debate na sociedade é extremamente necessário para que as novas gerações convivam 
em harmonia, sem distinção de sexo, raça e/ou credo.

para mentiroso, falsidade é sua obra de arte
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Situação inusitada
A comunicação da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte 

não desmentiu formalmente uma reunião que teria acontecido 
no gabinete da presidente da Casa, Nely Aquino (PRTB), com dois 
promotores de Justiça. No encontro, os representantes do Minis-
tério Público teriam feito recomendações para reduzir o número 
de cargos comissionados, evitar o uso de verbas indenizatórias 
e não aceitar a volta dos gastos em  publicidade institucional. 
Bem, se efetivamente tudo isso aconteceu, fica clara a tentativa 
de interferência entre os poderes. Vê se pode, gente!

Política em contagem
A deputada petista marília campos se nega a comentar 

sobre a política em Contagem, onde ela foi prefeita por 8 
anos. Mas, nos bastidores daquele município, já se sabe que 
há grupos se reunindo  discretamente para tratar do assunto. 
Ou seja, se o atual prefeito Alex de freitas quiser buscar sua 
reeleição, tem de ficar atento. Ora veja. 

deputada sem ideologia
Nos corredores da Assembleia Legislativa comenta-se 

sobre a atuação da deputada beatriz cerqueira. Filiada ao 
PT, a parlamentar pretende seguir seu grupo de sindicalistas 
e professores ao invés de se ater ao viés ideológico do partido. 
Isso ainda vai dar xabú, ora se vai. 

deputado otimista
Em sua estreia no programa Mundo Político, da TV Assem-

bleia, o deputado Guilherme da cunha, do Partido Novo, mes-
ma sigla do governador romeu zema, foi só alegria. Segundo 
sua análise, quando o executivo mineiro fizer a renegociação 
da dívida com o Governo Federal, os problemas financeiros 
serão minimizados e o carro vai andar com mais desenvoltura. 
Tomara deputado...

Grupo do contra
Piada ouvida na sala de imprensa da Câmara dos Deputa-

dos, em Brasília: “Os representantes da esquerda não leram 
e não sabem de nada a respeito do pacto anticrime encami-
nhado pelo ministro da Justiça, sérgio moro. O projeto tem a 
finalidade de definir políticas públicas para melhorar a segu-
rança dos brasileiros. Mas, mesmo sem pleno conhecimento 
do conteúdo, os esquerdistas são contra”. 

sucessão em bH
Nas rodadas das noites belo-horizontinas nos encontros so-

ciais dos finais de semana, o nome do prefeito alexandre Kalil 
(PHS) sempre é lembrado. Comenta-se que, se a eleição fosse 
hoje, ele seria reeleito com “os pés nas costas”. No entanto, 
outros nomes também são sugeridos para o pleito do próximo 
ano, como o deputado mais votado da história mineira mauro 
tramonte (PRB), o tucano João Vitor Xavier e o agora senador 
rodrigo Pacheco (DEM). Ou seja, essa eleição vai sacudir a 
política mineira, ora se vai.

Sucessão estadual
Nos bastidores ouve-se muitas críticas sobre política esta-

dual, especialmente por conta da falta de aptidão política do 
governador zema (Novo). Então, se dependesse de 60% dos 
atuais prefeitos, o governador  eleito deveria ser o presidente 
da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan lacerda 
(MDB). Vamos devagar, pessoal. 

distância
A imprensa mineira está se distanciando cada vez mais do 

governador do Estado. Pelo visto, sua política de comunicação 
precisa ser mais proativa, caso contrário, as críticas contra a ad-
ministração estadual tendem a crescer com o passar dos meses. 

cena final. Já circula junto aos jornalistas que o governa-
dor zema é completamente avesso à imprensa tradicional. 
Informação à conferir, claro.

Presidente no comando
Para o jornalista Valdo cruz, a entrada em cena de Jair 

Bolsonaro (PSL) foi positiva para ajudar seus líderes políticos no 
Congresso a aprovarem o projeto da Reforma da Previdência. 
“Se ele não estiver com as rédeas desse debate nas mãos, 
dificilmente a votação será favorável ao Palácio do Planalto”, 
vaticina o comunicador. 

Vale tudo
Sobre a Reforma da Previdência, as opiniões são as mais 

diversas. Por exemplo, para o economista e filósofo Joel Pi-
nheiro da fonseca é válida a decisão do presidente em aceitar 
indicações políticas para cargos no governo. “Aí volta o toma lá, 
da cá da velha política, mas por uma causa nobre”, arremata. 

cena única. Mas convém rememorar para o caro filósofo 
que o Sr. Bolsonaro foi eleito condenando exatamente essa 
velha prática da política brasileira. 

experiência parlamentar
Do alto de seu prestígio de escritor, o filósofo mário sergio 

cortella recomenda: “O presidente Bolsonaro (PSL) deveria 
se dedicar mais a política ao invés de se mostrar dócil com 
os militares. Até porque ele ficou muito mais tempo como 
deputado federal do que no Exército”. 

liturgia do cargo
A imprensa não perdoa os deslizes do presidente da Re-

pública. Por exemplo, na avaliação do comentarista da Globo 
News Gerson camarotti, o atual chefe da nação deveria pensar 
melhor ao dizer suas frases em público, pois, na maioria das 
vezes, sempre é obrigado corrigi-las. Cruz credo, gente.

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas 
Gerais (TCEMG), conselheiro 
Mauri Torres, recebeu na se-
mana passada prefeitos de dez 
municípios que compõem a 
Associação dos Municípios da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel).

São eles: Elmo Alves do 
Nascimento de Capim Branco; 
Márcio Antônio Belém de Esme-
raldas; Matarazo José da Silva 

especulação: zema pode
deixar o partido novo

As críticas contra o governo de Minas 
aumentaram nessa semana, a começar 
pela falta de comunicação do próprio 

governador Romeu Zema (Novo) com a popu-
lação. Ele insiste em ter como aliado apenas as 
redes sociais, canais que, na avaliação de espe-
cialistas, são insuficientes para esclarecer aos 
milhões de mineiros os problemas do Estado e, 
consequentemente, os projetos de seu governo. 

Sobre esse assunto, também nota-se um 
elevado grau de insatisfação dos deputados 
estaduais em relação às decisões da Cidade 
Administrativa. Segundo interlocutores, são 
muitas reuniões e conversas, porém, poucos 
resultados práticos. Para piorar, começa a cir-
cular nos bastidores da Assembleia a sugestão 
para que o governador peça desfiliação do 
Partido Novo. A tática vislumbra a filiação a 
uma sigla maior, o que o auxiliaria na conquista 
por espaços e garantiria sua governabilidade. 

O assunto é polêmico, mas os defensores da 
tese lembram: o Novo só tem 3 parlamentares 
na Casa Legislativa de um total de 77. Portanto, 
pertencer a uma estrutura maior poderia faci-
litar os trâmites dos projetos em andamento. 

Algumas autoridades próximas ao governa-
dor foram sondadas sobre essa chance. Todos 
são unânimes em dizer que o estatuto do Novo 
não permite esse tipo de atitude.

Entretanto, não é o que afirma o advoga-
do Mauro Bomfim, especializado em direito 
eleitoral. Segundo Bomfim, Zema, por exercer 
cargo majoritário, pode perfeitamente sair e 
entrar em qualquer partido a hora que bem 
quiser. Segundo o advogado, a legislação, 
já confirmada por uma súmula do Superior 
Tribunal Eleitoral (STE), garante essa liberdade 
para todos os ocupantes de cargos majoritários, 
como governador e senador.

Pressão

A semana de Zema ainda contou com a 
pressão do presidente da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), Julvan Lacerda (MDB). 
Lacerda, indignado com a falta de cumprimento 
da promessa do governo mineiro de transferir 
cerca de R$ 1 bilhão dos impostos arrecadados 
pertencentes aos municípios, não tem poupado 
críticas ao governador. 

Inclusive, o poder de pressão do presidente 
da AMM sobre o executivo aumentou depois 
de reeleito. Durante o pleito, vários prefeitos 
declararam que votaram em Lacerda, candi-
dato de chapa única, por acreditarem que ele 
tem o perfil capaz de continuar defendendo os 
interesses da classe junto ao poder estadual.  

fora zema?

É possível que, em breve, a oposição 
mais radical ao Palácio da Liberdade inicie 
manifestações mais contundentes contra o 
titular do governo de Minas. Fala-se até na 

volta daquela velha frase: “Fora Zema”. Nos 
bastidores da Copasa são milhares de servido-
res revoltados com a pretensão da venda da 
empresa por conta do reajuste fiscal. Sobre o 
projeto de lei que propõe a venda da Cemig 
é de conhecimento que, há mais de um mês, 
acontecem reuniões com cerca de mil pesso-
as, entre pequenos empresários, advogados, 
engenheiros e sindicalistas, que se preparam 
para enfrentar o governo nas ruas quando a 
proposta chegar à Assembleia.

A ideia é levar o povo para a rua em 
protesto contra a privatização da companhia. 
Cerca de 20 dias atrás, um dos participantes 
do movimento previu a possibilidade de em 
um único dia levar milhares às praças públicas 
de diversas cidades mineiras.

Outro ponto é que até o momento o ser-
viço de inteligência palaciano não conseguiu 
detectar os motivos que levam empresários do 
ramo de eletrodomésticos e supermercadistas 
a não estarem em paz com o governador do 
Estado.

Governador zema
está sob fogo cruzado

Julvan lacerda bateu pesado 
no chefe do executivo
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Deputado vai à Justiça e impede
Estado de fechar escolas públicas

Liminar concedida em ação proposta pelo deputado Doorgal Andrada
proíbe o fechamento de escolas em Barbacena e garante ano letivo de 2019

A 1° Vara da Fazenda Pública 
Estadual de BH acolheu pedido 
feito numa ação judicial, proposta 
pelo deputado estadual Doorgal 
Andrada (Patri-MG), e concedeu 
liminarmente a proibição do fe-
chamento das escolas estaduais 
Doutor Teobaldo Tolendal e Em-
baixador José Bonifácio, garantido 
assim as aulas, pelo menos, até o 
término do ano letivo 2019.

As escolas estavam ameaça-
das de fechamento devido aos 
estudos do Governo de Minas para 
transferir unidades dos órgãos es-
taduais de imóveis alugados para 
imóveis próprios. Em Barbacena, 
as duas escolas foram apontadas 
como opções para abrigar a Supe-
rintendência Regional de Ensino 
(SRE), mas ambas são plenamente 
operacionais e contam com mais 
de 800 alunos no total. Além dos 
estudantes, professores e fami-
liares seriam impactados com o 
fechamento das unidades.

Segundo Doorgal Andrada 
há outros imóveis do Estado na 
cidade que poderiam abrigar a 

sede da Superintendência, como 
unidades desativadas da Fhemig 
ou o conjunto da antiga Sericícola.

“Sou favorável à racionaliza-
ção do uso dos recursos públicos, 
mas não considero correto que 
isso seja feito com a redução da 
prestação de serviços ao cidadão”, 
afirma Doorgal. “Ao contrário, 
defendo que o Estado busque mais 
eficiência e redução de custos para 

ter melhores condições de atender 
as pessoas e cumprir suas funções 
constitucionais”, acrescenta.

direito garantido

O deputado espera que, ao 
final do processo, a liminar seja 
confirmada. Antes de recorrer à 
Justiça, ele procurou a Secretaria 
de Estado de Educação (SEE), que 

confirmou a existência de estudos 
para a transferência da SER para as 
escolas. “Devido à morosidade e à 
falta de decisão do Estado diante 
dessa infeliz situação criada pela 
Superintendência de Ensino de 
Barbacena, que propôs prejudicar a 
vida escolar de centenas de crianças 
e adolescentes, pais de alunos, 
professores e servidores dessas 
duas escolas, resolvemos então 
procurar com rapidez o Judiciário 
para garantir o direito tão impor-
tante e indispensável desses alunos, 
servidores, e familiares”, esclareceu.

O deputado explicou que a 
lei impede a suspensão e o fe-
chamento de escolas no decorrer 
do ano letivo já iniciado, como 
seria o caso em Barbacena, e é 
este o argumento que sustenta a 
ação popular impetrada por ele. 
“Considero que essa inadequada 
proposta de desalojar os estu-
dantes, além de ser um ato de 
irresponsabilidade educacional 
e administrativa, é uma atitude 
desumana. Escola é algo que se 
abre, não se fecha”, finaliza.

Presidente do tribunal de contas
recebe prefeitos da Granbel

de Itatiaiuçu; Eneimar Adriano 
Marques de Jaboticatubas; 
Antônio Divino de Souza de 
Matozinhos; Vitor Penido de 
Barros de Nova Lima; Sergio 
Silveira Soares de Raposos; 
Moarcir Martins da Costa Ju-
nior de Ribeirão das Neves; 
Maria Auxiliadora Ribeiro de 
Rio Acima e Ilce Alves Rocha 
Perdigão de Vespasiano. Eles 
vieram ao TCEMG para uma 
visita de cortesia.

o presidente da Granbel, Vitor Penido, com seus
companheiros, visitaram o presidente mauri torres
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
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“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

enGenHeiro, presidente dA federAÇão  de cVb-mG, presidente do conselHo do
instituto sustentAr e Vice-presidente dA federAminAs – roberto@clan.com.br
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Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
CEP 30710-460 • Belo Horizonte • MG

Instituto Mineiro de Contabilidade

da redação

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A posse do presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) mal completou 1 mês e di-
versas multinacionais, entre elas 
as quatro principais fabricantes de 

veículos instaladas no Brasil, assim como em-
presas de outros segmentos – como Walmart, 
EDN, Arcos Dorados, Shell, ExxonMobil e Total 
-,já anunciavam investimentos no montante 
de R$ 85 bilhões, embaladas pelas perspecti-
vas trazidas pelo novo governo federal.

Agora no terceiro mês do mandato do 
presidente, pouco mais se fala a respeito. E 
é natural que isso aconteça diante de um 
cenário ainda indefinido, no qual as grandes 
reformas da economia, especialmente a da 
Previdência Social – que puxará consigo as 
demais, como a trabalhista e a fiscal – ainda 
se encontram no pedregoso terreno das 
intenções. 

E é bem verdade que o comportamento 
dúbio e um tanto inconsequente do presi-
dente da República não ajuda muito. Muitas 
irrelevâncias já foram ditas e escritas, reitera-
das várias vezes, usando como ferramentas as 
redes sociais – que, aliás, foram o principal 
cabo eleitoral da campanha de Bolsonaro. 
Até aí tudo bem, mas, convenhamos que 
essas mídias não são e nem podem ser ins-

trumentos de governo. Ainda mais que nelas 
são postadas, quase diariamente, opiniões 
pessoais do presidente, de alguns de seus 
auxiliares e de seus filhos.

O fato é que o momento exige uma presi-
dência absolutamente engajada naquele que 
é, hoje, o mais importante e emergente entre 
todos os projetos do Executivo: a Reforma da 
Previdência, pedra angular que determinará o 
sucesso ou insucesso do Governo Federal (as-
sim como dos estaduais, já que quase todos 
estão praticamente quebrados). Bolsonaro 
pouco tem falado sobre ela: foi uma ou outra 
frase sobre sua importância, sobre a falência 
do sistema previdenciário caso não seja apro-
vada. Coisas assim. Na verdade, a reforma 
previdenciária vem sendo conduzida quase 
exclusivamente por aquele que a formulou, 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, por 
um pequeno grupo de auxiliares diretos e por 
um ainda reduzido grupo de parlamentares.

Guedes vem fazendo a coisa certa. Sabe 
que sua proposta enfrentará uma trami-
tação longa e que, num primeiro embate, 
encontrará uma Câmara Federal onde as 
bancadas corporativistas têm peso conside-
rável e muitas delas, como a dos servidores 
públicos, já se manifestaram contrárias às 

mudanças. Sabe que sua tramitação será 
longa e certamente tumultuada por grupos 
de pressão e que precisará dedicar muito 
tempo, argumentação e negociação para ter 
sucesso, ainda que parcial. Fala-se, inclusive, 
que vários itens da proposta de reforma fo-
ram inseridos na PEC – como diversos temas 
relativos à área trabalhista – exatamente 
para serem recusados.

O ministro da Economia faz lembrar, de 
certa forma, aquilo que foi Fernando Henri-
que Cardoso para Itamar Franco, quando este 
assumiu a Presidência da República após o 
impedimento de Fernando Collor. Mas com 
uma diferença que é crucial: enquanto as 
posturas do presidente Jair Bolsonaro transmi-
tem a impressão (que, ressalve-se, podem ser 
não mais que isso, uma mera impressão) de 
inércia, as de Itamar Franco foram ativas. Foi 
ele quem deu carta branca ao novo ministro 
da Fazenda para montar sua equipe e criar um 
plano capaz de efetivamente estancar o longo 
processo inflacionário que, desde José Sarney 
e do confisco da poupança por Zélia Cardoso 
de Mello, na era Collor, vinha corroendo a 
economia. O Plano Real deu certo. Vamos 
torcer para que o “Plano Guedes” também 
dê. Se não...

fazendo a coisa certa

rede social passa a ser essencial
para posicionamento no mercado
Cresceu a procura por produtos e serviços nas mídias que têm o poder de aproximar marca e comprador

O ano começou com boas expectativas para 
o comércio físico e online. Na capital, as vendas 
foram 2,5% maiores que o esperado no ano pas-
sado, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte  (CDL/BH). Dados da Associa-
ção Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) 
apontam que, para este ano, a probabilidade é 
de que o faturamento do e-commerce chegue 
a R$ 79,9 bilhões, crescimento de 16% em com-
paração a 2018.

Para garantir as vendas e o aumento da clien-
tela, vale de tudo: promoções, bom atendimento 
e estratégias de marketing. Mas, existe um lugar 
em que o consumidor está buscando cada vez 
mais serviços e produtos: as redes sociais.

Um levantamento do Núcleo de Inovação 
em Mídia Digital (NiMD) da Fundação Armando 
Alvares Penteado (FAAP), em parceria com a 
plataforma de monitoramento Socialbakers, 
mostrou que só no Instagram houve um cres-
cimento de 33,83% no número de seguidores 
de perfis de marcas brasileiras. Atualmente, o 
aplicativo conta com 1 bilhão de usuários ativos.

A designer de sobrancelhas Denise Alves é um 
exemplo desse tipo de cliente. Ela segue várias lojas 
e empresas e usa as redes sociais para analisar se 
o serviço é bom ou não. “Gosto de olhar as fotos, 
ver os vídeos postados e ler os comentários. Se 
tiver consumidores elogiando e falando bem do 
atendimento, eu sigo e, quem sabe, viro cliente”.

Para ela, as mídias passaram a ser uma 
forma de aproximação com as lojas, além da 
praticidade. “Antes eu tinha que acessar o site, 
ligar ou ir até lá para saber um preço. Hoje, 
mando uma mensagem e eles respondem. 
Me sinto mais ligada à marca e acho que isso 
é importante para fidelização. Tem muita loja 
que ainda não entendeu o quão essencial é 
tratar bem um cliente online, mas algumas são 
impecáveis no atendimento”.

O professor de marketing da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing (ESPM) Gabriel Rossi 
explica que, de fato, as empresas precisam come-
çar a entender que o público está concentrado 
nas redes sociais. “Não é mais uma escolha, a 
banda larga cresceu no Brasil e, hoje, as mídias 
digitais permeiam em todas as classes”.

Para ele, o e-commerce é um bom exemplo 
de que alguns lojistas já estão entendendo essa 
demanda. “É interessante, pois o público que 
compra, na maioria das vezes, é maior de 35 
anos. Para muitos essa idade ainda é adepta 
a loja física, mas não é bem assim. Várias lojas 
mantém o ambiente físico, mas também estão 
nas redes com o e-commerce. Por outro lado, 
têm aquelas que só ficam na web”.

Rossi afirma que pessoas como Denise são 
bastante comuns, porque os comentários nas 
redes são o famoso “boca a boca” da internet. 
“Sempre foi a principal arma do marketing. 
Naturalmente, as pessoas tendem a acreditar 
mais no que um semelhante diz do que nas ins-
tituições. Os comentários, críticas e reclamações 
nas redes ficam arquivados para sempre. As em-
presas podem explorar isso e a melhor forma é 
entregando mais do que o consumidor espera”.

É o que a Sak Modas, loja de roupas no 
atacado e varejo, tem tentado fazer. Hoje, com 
4 filiais, duas no Barro Preto, na Zona Sul da 
capital, uma no Centro de BH e outra em Betim, 
localizada na região metropolitana, a marca 
tem no Instagram mais de 304 mil pessoas 
seguindo sua conta.

A loja marca presença na rede social há 2 
anos e, por lá, vem angariando vários clientes 
por meio de promoções, ações de marketing e 
a “Garota Sak” que, diariamente, conversa com 
as clientes e compõe looks nos stories (vídeo de 
15 segundos visível por 24 horas), mostrando as 
novidades do estoque.

Segundo a equipe de marketing da loja, 
houve uma demanda de procura pela rede 
social. “Vimos uma oportunidade de comunicar 
com o público que se identifica com o nosso 
perfil”.

Para a marca, a conta no Instagram foi de 
grande importância. “Teve um conjunto de 
ações realizadas, mas é fundamental estarmos 
perto dos nossos clientes de uma forma mais 
rápida e diária”.

o que é preciso?

Rossi explica que a marca precisa estabe-
lecer um objetivo. “Não adianta entrar nas 
redes sociais só para estar lá. É preciso pensar 
com a mentalidade de mercado: quem é o seu 
público e qual objetivo você quer alcançar?”.

Além disso, é essencial pensar no com-
portamento do consumidor, que fica claro de 
acordo com que ele usa nas redes. “É necessá-
rio estudar se seu cliente está ali e qual tipo de 
conteúdo busca. Existe um contexto nas redes 
sociais. O Facebook, por exemplo, é usado 
para relacionamento e entretenimento. É o 
que a gente usa enquanto espera o dentista. 
Já o YouTube é mais específico, entramos ali 
buscando algo”. E, por fim, a autenticidade 
e qualidade. “É preciso mostrar o produto de 
forma clara e com propriedade. A empresa é 
aquilo que diz ser? É preciso cumprir a promes-
sa que propõe ao público ou, melhor ainda, 
superá-la”, conclui.

no Instagram houve um crescimento de 33,83% no
número de seguidores de perfis de marcas brasileiras
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assembleia das mulheres
No Dia Internacional das Mulheres houve uma grande 

programação sobre o tema na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais. “Em minha permanência como presidente, elas vão 

ter o espaço que quiserem”, comentou o presidente da Casa 

Agostinho patrus filho (PV). 

batendo no zema
Com seu estilo franco de expressar suas opiniões, o de-

putado do MDB sávio souza cruz criticou, recentemente, a 

decisão do governador de fazer uma seleção para contratar 

assessores técnicos. Na sequência, o parlamentar ironizou: “O 

perfil do governador é de um técnico, mas ele não foi eleito 

para ser isso. Se assim o fosse, poderia ter sido escolhido por 

concurso público. No entanto, cabe ao governador de Minas, 

por tradição, se tornar um líder político nacional. E isso não 

está acontecendo”, enfatizou. 

Venda da cemig
Petistas e representantes de outros partidos de esquerda 

traçam estratégias para fazer um grande barulho contra a 

possível privatização da Cemig. O bicho vai pegar, ora se vai.

Pimentel desmente
Pessoas próximas ao ex-governador fernando pimentel (PT) 

desconhecem que ele tenha sido nomeado secretário de Gover-

no da Bahia, como chegou a ser veiculado nas redes sociais. 

Para um dos seus interlocutores, a informação é falsa e deve 

ter sido coisa de seus inimigos.

Jornalista de verdade
No sepultamento do jornalista dídimo Paiva não faltou 

discurso enfatizando sua carreira. Ele foi presidente do Sindicato 

dos Jornalistas nos anos 70, em pleno período da ditadura 

militar e enfrentou o regime de frente em defesa da classe.

descaso com os mineiros
Na avaliação do deputado andré Quintão (PT), líder da 

oposição na Assembleia, a situação financeira do Estado está 

caótica por conta da falta de sensibilidade com os mineiros. “Bra-

sília distanciou-se de nós há anos. Agora o caldo entornou. Vale 

dizer que para reverter a situação, vamos precisar demonstrar o 

nosso peso político”, acredita o deputado petista.

Savassi pede socorro
Os moradores da Savassi estão horrorizados com a falta de 

sensibilidade dos administradores da secretaria que atende a 

região. Eles querem que, após os grandes eventos realizados, os 

passeios em torno da praça sejam lavados, pois, no dia seguin-

te, o odor por lá é insuportável, principalmente porque ao final 

desses eventos sempre há pessoas fazendo suas necessidades 

fisiológicas nas ruas. Cruz credo, gente!

apoio dos governadores
Em Brasília, a jornalista cristiana lôbo revelou um assunto 

que muitas pessoas já sabem. Para ela, poucos são os governa-

dores que vão ter condições de ajudar a convencer as bancadas 

federais em seus respectivos Estados a votarem a Reforma da 

Previdência. Ela lista, inclusive, o governador zema (Novo) 

que, em sua avaliação, teria um forte grau de dificuldade para 

contribuir com a ideia elaborada pelo Palácio do Planalto. 

Coisas da política nacional.
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AGORA NOVA LIMA TEM 
PLANEJAMENTO, TRABALHO 

E CONQUISTAS. 

ENTREGAS EM TODAS AS ÁREAS

Com uma gestão moderna e eficiente, a Prefeitura de Nova Lima ENXUGOU A MÁQUINA, RENEGOCIOU CONTRATOS, 
REAVALIOU SEUS GASTOS E TRABALHOU PARA O CRESCIMENTO DA ARRECADAÇÃO. Um esforço que resultou em mais 

recursos para serem investidos em diversas áreas fundamentais para a qualidade de vida dos nova-limenses.

SAIBA MAIS EM
NOVALIMA.MG.GOV.BR

EDUCAÇÃO
2.000 alunos na ESCOLA  
EM TEMPO INTEGRAL.

Kit com material escolar  
e UNIFORME COMPLETO 
PARA 8 MIL ALUNOS.

Em dois anos, mais de R$ 1,4 milhão 
investido no PASSE ESTUDANTIL.

Ampliação do PROGRAMA VIDA NOVA, 
de transferência de renda, com 
investimentos de R$ 5 milhões  
em 2 anos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL SAÚDE
Fila dos EXAMES  
LABORATORIAIS zerada.

Mais 4 NOVOS LEITOS DE CTI e 
aquisição de 7 NOVAS MÁQUINAS  
DE HEMODIÁLISE.

CULTURA
REVITALIZAÇÃO da Escola Casa 
Aristides, do Teatro Municipal e da 
Casa de Cultura.

Volta da ESCOLA DE MÚSICA,  
com 207 alunos em 12 cursos.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Nova Lima é a segunda cidade que  
mais GEROU EMPREGOS EM 2018*.

Mais de 1.800 PARTICIPANTES de cursos,  
oficinas e workshops preparatórios  
para o mercado de trabalho.

ESPORTE E LAZER
Mais de 45 MIL PESSOAS  
BENEFICIADAS com atividades 
esportivas.

Programa Esporte na Comunidade: 
AULAS GRATUITAS em diversas 
modalidades.

OBRAS
Criação do PLANO MUNICIPAL  
DE MOBILIDADE URBANA – PlanMob.

MUNICIPALIZAÇÃO DE 4KM DA  
MG-030, com troca da iluminação  
por lâmpadas de LED. 

*Fonte Gaged

em belo Horizonte, mais de 20 mil
imóveis foram vendidos em 2018

Número representa alta de 0,32% em relação ao ano anterior

Após 3 anos consecutivos 
com resultados negativos, 
o mercado imobiliário 

mostra sinais de recuperação. 
Segundo pesquisa realizada pelo 
Instituto Data Secovi, da CMI/
Secovi-MG (Câmara do Mercado 
Imobiliário e Sindicato das Em-
presas do Mercado Imobiliário de 
Minas Gerais), no ano passado, 
em Belo Horizonte, foram comer-
cializados 20.394 imóveis residen-
ciais e comerciais, número 0,32% 
maior se comparado com 2017 
(20.346). Houve também um au-
mento de 4% na comparação com 
o ano anterior no valor médio das 
negociações realizadas, passando 
de R$ 303 mil para R$ 316 mil.

Um segmento que merece 
destaque é a compra de aparta-
mentos. Ainda de acordo com o 
estudo, nos últimos 3 meses do 
ano passado, a quantidade de 
unidades vendidas cresceu 15,8% 
em relação ao mesmo período do 
ano anterior (3.408, em 2018, e 
2.942, em 2017). Já no balanço 
final, o crescimento foi de 2,8%, 
com 13.947 apartamentos vendi-
dos em 2018 em comparação com 
os 13.471 comercializados no ano 
anterior. Além disso, o valor médio 
aumentou, passando de R$ 330 
mil para R$ 346 mil (5% a mais). 

Leonardo Matos, diretor da 
CMI/Secovi-MG, afirma que os resul-
tados positivos para o setor reflete 
uma adequação da oferta com a 
demanda. “Havia muitos imóveis 
novos que ainda estavam em posse 
da construtora. Além disso, os sinais 
positivos de melhora na economia 
também foram fatores que ajuda-
ram a alavancar as vendas”.  

O bairro com mais imóveis ven-
didos em toda a capital foi o Buritis, 
localizado na região Oeste de Belo 
Horizonte. Segundo o levantamen-
to, no ano passado, foram comer-
cializadas 1.194 unidades, o que 
representa 5,9% de participação em 
relação ao volume geral registrado.

Já na região Centro-Sul, a 
Savassi foi o grande destaque, 
registrando 691 negócios no ano 
(3,4% do total). Na Pampulha, 
o bairro Castelo foi o que teve 
mais unidades vendidas, com 674 
imóveis (3,3% do total em Belo 
Horizonte); o Sagrada Família se 
destacou na região Leste, com 
508 (2,5% do total), e o Planalto 
foi o que vendeu mais na regional 
Norte, com 304 (1,5% do total). 

Na sequência, aparecem Padre 
Eustáquio, campeão de vendas 
na região Noroeste, Ipiranga, na 
região Nordeste, São João Batista, 
em Venda Nova, e Diamante, no 
Barreiro. Sendo que os nove bair-
ros juntos representaram 20% dos 
imóveis comercializados em 2018. 

Para Matos, o Buritis ter ficado 
em primeiro lugar não é surpresa, 
afinal ele já ocupa essa posição há 
5 anos. O que causou estranha-
mento foi o fato da Savassi estar 
no segundo lugar do ranking. 
“Quem ocupava essa posição era 
o Castelo, porque, assim como 

o Buritis, é um bairro adensado 
(relação alta entre habitantes 
por metro quadrado), novo e de 
casais que compram o primeiro 
imóvel. A Savassi estar na segunda 
colocação demonstra que o local 
está passando por um processo de 
requalificação”.   

Os donos de imóveis para 
alugar também têm motivos para 
comemorar. Segundo o levanta-
mento, o valor médio do aluguel 
de apartamentos em BH passou de 
R$ 1.350, em 2017, para R$ 1.500 
em 2018 (crescimento de 11%). 
Essa foi a primeira vez que houve 
um aumento no valor médio de 
locação desde que o indicador foi 
criado, em 2016.

O diretor da CMI/Secovi-MG 
disse que essa variação se deve 

ao fato do valor do aluguel ser 
flutuante e acompanhar a econo-
mia. “Quando a crise começou e 
as pessoas perderam emprego, 
o proprietário se viu diante de 
um dilema, ou manter o valor e 
procurar um novo locatário ou 
continuar com quem já estava lá 
e baixar o preço. A maioria optou 
pela segunda opção. Agora, com 
o mercado voltando a crescer, os 
aluguéis tendem a se readequar”, 
finaliza.

Bairros que mais venderam
imóveis por regional

momento de comprar 
Segundo Matos, o momento ainda está propício para a compra 

de imóveis, mas esse cenário pode mudar a qualquer momento. 
“Tanto o Governo Federal quanto o Estadual já apresentaram medi-
das para melhorar a situação econômica, mas elas ainda não foram 
aprovadas. Então, por enquanto, os compradores continuam com 
mais poder de barganha do que quem está vendendo. Entretanto, 
após a aprovação dessas pautas, isso irá mudar, afinal haverá mais 
dinheiro circulando no mercado”.

aumento no aluguel

Um segmento que merece destaque
é a compra de apartamentos. Ainda
de acordo com o estudo, nos últimos

3 meses do ano passado, a quantidade
de unidades vendidas cresceu 15,8%
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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 AAniversário

no último dia 10, o casal Joyce rios e fabiano cazeca
reuniu amigos, parentes e convidados especiais para a

comemoração do aniversário de 2 anos do filho pedro. parabéns!
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mArcelo álVAro AntÔnio – Informações de Brasília dão 
conta de que é iminente a renúncia do ministro do Turismo, 
o deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL). Ele já estaria nego-
ciando sua saída do governo para não deixar o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) em dificuldades. Marcelo estaria conversando 
com o Planalto sobre a manutenção de parte de sua equipe 
que largou suas atividades em outras áreas para atender ao 
seu convite no Ministério. Não se sabe se o presidente considera 
um outro nome de Minas, para que o nosso Estado continue 
representado no âmbito federal. Enquanto o deputado não 
pedir o seu chapéu e ir embora, o jornal Folha de São Paulo 
vai focar na série de reportagens sobre o chamado “laranjal 
do PSL de Minas”.

noVo líder- O governador de São Paulo, João Dória, 
vai conseguir o seu intento de assumir o PSDB a nível 
nacional e buscará transformá-lo em uma nova sigla. A 
intenção é refundar o partido, expulsando algumas figu-
ras, como Aécio Neves (PSDB). A presidência deverá ficar 
com o ex-deputado Bruno Aráujo (PSDB) que planeja em 
fazer uma verdadeira “varredura”, expurgando elementos 
indesejáveis da legenda tucana.

o eX-GoVernador SÉrGio caBral está disposto, nas 
próximas conversas com o Ministério Público Federal, a detalhar 
como ajudou algumas escolas de samba do Rio de Janeiro, 
incluindo a campeã deste ano, Mangueira, a financiarem seus 
carnavais num passado recente. Naturalmente, a conversa vai 
girar em termos nada ortodoxo.

eduardo Bolsonaro (PSC) vai se casar e fará questão de 
não convidar nenhum político para a cerimônia. 

o bmG está nos últimos preparativos para patrocinar o 
Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Aliás, sua diretoria estuda 
a possibilidade do banco tornar-se comercial e aceitar corren-
tistas. Se confirmado, será um dos maiores do país. 

de conselheiro Pena vem uma grande inovação. Uma 
funerária da cidade se propõe a realizar enterros online para 
que parentes nos Estados Unidos consigam velar o morto.

não é só em bH que os hotéis estão fechando. O Novo 
Mundo, um dos mais tradicionais do Rio de Janeiro, está en-
cerrando suas atividades. Era o preferido de Pelé.

o prefeito Alexandre Kalil (PHS) poderia mandar asfaltar 
a rua Capitólio, no bairro Santo André. O piso está precisando 
de uma reforma.  

Parabéns à iniciativa da Polícia Militar de oferecer flores, 
juntamente com a banda tocando a música “Mulheres”, em 
plena Praça Sete, no dia 8 de março, Dia Internacional das 
Mulheres.

domingo, dia 17 de março

Ronaldes Gonçalves Marques - ex-prefeito de Nova Lima 
Ronaldo Spagnuolo – Rádio Itatiaia 
Dr. Antônio Olavo - Brumadinho 

Segunda, 18

Jornalista J. D. Vital
Israel Pinheiro Filho 
Jornalista Alessandra Mendes - Rádio Itatiaia

terça, 19

Jornalista José Carlos Alexandre
Ex-vereadora de Contagem, Maria José Chiodi
Artista Plástico José Afrânio Vieira 
Jornalista Bruno Azevedo – Rádio Itatiaia 

Quarta, 20

Ex-vereador Aristides Vieira 
Médico Cesário Almada Lima 

Quinta, 21

Fernando da Silveira 
Izaura Amaral 

Sexta, 22

Radialista Dina Fernanda
Senador Carlos Viana 
Leandro Lopes – Rádio Itatiaia 

sábado, 23 

Centenário de Dona Edite de Almeida Gonçalves
Jornalista Fernanda Rodrigues - Rádio Itatiaia 
Prefeito de Itaúna - Neider Moreira 
José Maria Grossi
Ex-vice-governador de Minas João Marques de Vasconcelos

Cine Sesc Palladium divulga
filmes em cartaz em março

Um olhar analítico sobre o 
cotidiano imediatista da socieda-
de atual, em que as relações são 
superficiais e a informação instan-
tânea é mais valorizada que o co-
nhecimento. Esse é o ponto central 
da Mostra Poesia do Cotidiano, em 
exibição no Cine Sesc Palladium 
(av. Augusto de Lima, 420, Centro) 
até o dia 17 de março. Quatro filmes 
(Columbus, L’avenir – o que está por 
vir, AN – sabor da vida e Paterson) 
mostram como a humanidade vem 
abandonando a visão crítica dos 
acontecimentos por conta de um 
dia a dia em que a velocidade en-
gole nossas percepções de mundo.

A entrada é gratuita e os ingres-
sos devem ser retirados 30 minutos 
antes das sessões. Mais informações 
sobre datas, horários e sinopses dos 
filmes em www.sescmg.com.br. 

diáspora, tradição e audiovisual: 
uma união necessária

Ainda dentro da programação 
de cinema em março, o Sesc 
Palladium exibe o documentário 
“Rostos familiares, lugares ines-
perados - uma diáspora africana 

global”, da cineasta e antropó-
loga norte-americana Sheila 
Walker. A sessão está marcada 
para o dia 23 de março (sábado), 
a partir das 16h, no Cine Sesc 
Palladium. A classificação é livre e 
a entrada é gratuita, com retirada 
de ingressos 30 minutos antes da 
exibição.

No filme de 33 minutos, Sheila 
conta como centenas de milhares 
de africanos foram arrancados 
de sua terra natal durante anos 
ao longo da escravidão. As co-
munidades da diáspora africana 
que se desenvolveram em todo o 
mundo usaram os conhecimentos 
e habilidades trazidos da África 

para contribuir com a formação 
de novas sociedades. Uma viagem 
que leva os espectadores das Amé-
ricas para a Turquia, Índia e outros 
locais pelo mundo para descobrir 
a rica cultura e as contribuições de 
afrodescendentes.

Após a exibição do documentá-
rio, haverá uma roda de conversa 
com a diretora Sheila Walker, sobre 
as experiências e vivências das 
tradições negras em Minas Gerais, 
que contará com a presença de 
Isabel Cassimira, Rainha Conga do 
Reino Treze de Maio e Estado Maior 
de MG; e a matriarca do Quilombo 
Manzo, Mãe Efigênia (Mametu 
Muiandé).

cena do
filme japonês

“AN - sabor
da vida”
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http://www.sescmg.com.br
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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

presidente VoluntáriA dA federAÇão brAsileirA de instituiÇões filAntrópicAs de
Apoio à sAúde dA mAmA (femAmA) – contAto: giuliannamuneratto@rspress.com.br

mAirA cAleffi

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

conheça a Síndrome de reye, doença
rara que atinge principalmente crianças

Você já ouviu falar da Sín-
drome de Reye? Apesar de 
pouca conhecida devido 

a baixa incidência, a doença é 
altamente mortal. De acordo com 
dados da National Reye’s Syndro-
me Foundation (NRSF), entidade 
norte-americana responsável pela 
disseminação de informações so-
bre a doença, nos Estados Unidos 
menos de 20 crianças são afetadas 
a cada ano. No Brasil, os números 
são desconhecidos. 

Clay Brites, pediatra e neurolo-
gista infantil, afirma que a causa 
para desencadear a síndrome 
ainda é desconhecida, o que se 
sabe é que ela pode surgir após 
um quadro viral e a ingestão de 

aspirinas, em especial remédios 
que possuem o ácido acetilsalici-
lático (ASS) em sua composição. 
“Qualquer pessoa pode ter a 
Síndrome de Reye, mas ela atinge 
principalmente as crianças, porque 
os pequenos estão mais propensos 
a terem quadros alérgicos e virais, 
além do fígado ainda estar em 
formação”. 

Os principais sintomas são náu-
seas constantes, dor de cabeça e a 
perda dos sentidos, fazendo com 
que a criança desenvolva um qua-
dro de coma. “Os sinais aparecem 
de 5 a 7 dias depois da enfermi-
dade viral começar. Pelo fato de 
atacar o fígado primeiro, há uma 
liberação de várias substâncias que 
vão para o cérebro e, ao chegar lá, 
ocasionam lesões que podem ser 
irreversíveis”, alerta o pediatra.

De acordo com o especialista, o 
risco de morte é de 21%, podendo 
chegar a 81% em casos de diag-
nósticos tardios. Das crianças que 
conseguem se recuperar, a maioria 
tem sequelas cerebrais. 

tratamento 

Não há um tratamento que 
cure a síndrome. São feitas inter-
venções para controle dos efeitos 
causados pela doença. “Devem 
ser administrados por via endo-
venosa, líquidos com eletrólitos 
e glicose para manter o equilíbrio 
no funcionamento do organismo e 
vitamina K para prevenir a hemor-
ragia. Tudo o que fazemos é para 
tentar equilibrar o corpo para que 
ele volte a funcionar como antes”, 
diz o médico. 

Outro ponto destacado por 
Brites é a reincidência da síndrome. 
“Quando a criança recebe alta 
após o tratamento, os responsáveis 
recebem um formulário explicando 
o que causou aquele quadro e eles 
precisam se comprometer a não 
medicá-las sem o auxílio médico”. 

um caso em 21 anos 

O pediatra conta que, em 
21 anos de profissão, diagnosti-
cou apenas uma criança com a 
Síndrome de Reye. Segundo o 
profissional, a mãe levou o filho 
ao pronto-socorro, que vomitava 

muito e tinha poucos reflexos. 
“Chamávamos pelo nome, mas 
a criança não respondia, pois já 
estava praticamente em coma. A 
primeira suspeita foi de meningite, 
afinal ela estava meio amarela e 
com lesões no fígado. Entretanto, 
após exames e conversa com a 
mãe, diagnosticamos a síndrome”. 

Segundo Brites, a criança ficou 
vários dias internada na Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
e precisava de aparelhos para 
respirar. Após o tratamento, ela 
sobreviveu, mas sofreu sequelas 
cerebrais e adquiriu deficiência 
intelectual. 

É válido ressaltar que a prin-
cipal forma de evitar a síndrome 
é não medicar a criança por 
conta própria. “As pessoas pre-
cisam consultar o médico antes 
de tomar qualquer remédio, 
pois aquilo também é um ser 
estranho dentro do organismo. 
Além disso, a Síndrome de Reye 
é um ‘recado’ para quem acha 
que tratamento de crises virais 
devem ser feitos apenas com me-
dicamentos. As crianças podem 
se recuperar com alguns cuida-
dos a mais, como a ingestão de 
água, soro caseiro e uma boa 
alimentação”, finaliza.

Para evitar a Síndrome de reye, pacientes com
sintomas de gripe devem seguir as recomendações:

evitar a automedicação e não aceitar indicações de leigos para o 
tratamento sintomático da gripe;

checar na embalagem e na bula os princípios ativos dos medicamentos 
utilizados para ter certeza de que não contêm salicilatos (AAs, 
acetilsalicilato de lisina e salicilamida);

os cuidados indicados, especialmente no caso de crianças menores 
de 2 anos, podem incluir a utilização de um umidificador e de um 
aspirador nasal para auxiliar na limpeza das secreções nasais;

caso haja suspeita de infecção de influenza A (H1n1), procurar o 
posto de saúde mais próximo imediatamente;

em caso de outras ocorrências, procurar orientação de um profissional 
da saúde.

Fonte: Anvisa
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Quanto tempo uma vida
em risco pode esperar?

Conviver com o diagnós-
tico de câncer não é 
tarefa fácil. Assim que 
uma pessoa descobre 

a doença, o ponteiro do relógio 
dispara: a busca por tratamentos 
e medicações que possam salvá-
-la torna-se uma prioridade e 
uma corrida contra o tempo.

O acesso a medicamentos 
essenciais para a assistência às 
pacientes com câncer de mama 
sempre foi pauta de reivindica-
ções constantes da Federação 
Brasileira de Instituições Filantró-
picas de Apoio à Saúde da Mama 
(Femama). Uma das nossas 
conquistas é a incorporação do 
trastuzumabe e pertuzumabe 
aos sistemas público e privado 
de saúde para tratamento do 
câncer de mama metastático 
HER2+, estágio mais avançado 
da doença. Após terem sidos 
disponibilizados, a Femama – 
junto às ONGs associadas – fis-
caliza e pressiona para que seja 
feita a correta distribuição aos 
pacientes, o que ainda não está 
acontecendo.

A burocracia por trás da 
incorporação de medicamentos 
também é uma discussão antiga. 
Mesmo após a aprovação da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), as drogas e 
terapias percorrem um longo e 
demorado caminho até que se-
jam efetivamente disponibiliza-
das tanto pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), quanto pela rede 
privada, regulada pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS).

Atualmente, o rol de proce-
dimentos e medicações da ANS, 
que define a oferta obrigatória 
dos planos de saúde, é publicado 
a cada 2 anos. São 24 meses 
de extensas reuniões e reivin-
dicações até que os pacientes 
possam ter acesso a terapias 
capazes de mudar seu prognós-
tico, mesmo que já tenham sido 
aprovadas pela Anvisa há muito 
tempo.

Encontramos, recentemente, 
mais um entrave: em dezembro 
de 2018, foi publicada a resolu-
ção normativa nº 439 da ANS, 

que aprimora o processo de 
incorporação de procedimen-
tos. Por conta da atualização, 
o cronograma foi alterado e o 
próximo rol entrará em vigor, 
em caráter de exceção, apenas 
em 2021. Ou seja: pacientes 
que estão vivendo agora a dura 
realidade do câncer de mama 
vão esperar três anos desde a 
publicação do último rol para 
que tratamentos mais assertivos 
passem a ser oferecidos pelos 
planos de saúde.

As pessoas mais afetadas 
pela demora na inclusão de me-
dicações são aquelas que estão 
no estágio mais avançado da 
doença, conhecido como metas-
tático, para quem a maioria dos 
tratamentos inovadores se desti-
nam. Essas vidas lutam contra o 
relógio: elas não têm tempo para 
esperar. O atraso mobilizado por 
conta da publicação da normativa 
atualizada é uma questão buro-
crática, que prejudica mais do 
que beneficia pessoas que estão 
enfrentando a doença.

É consenso entre entidades 
médicas e pacientes que este 
prazo é inaceitável. Temos que 
nos mobilizar para assegurar que 
todos tenham acesso àquilo que é 
um direito básico, garantido pela 
Constituição Federal: a saúde. 
Tratamentos mais efetivos dão 
às pessoas uma chance de viver 
mais, com maior qualidade.

O câncer não aguarda, pa-
cientemente, até que essas me-
dicações ultrapassem tantas 
barreiras. A batalha contra a do-
ença já é complicada o suficiente 
para que entraves meramente 
burocráticos impeçam que vidas 
sejam salvas.
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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

acesso ao canabidiol para tratar
epilepsia é discutido na AlmG

Nos últimos 4 anos, o uso de 
substâncias derivadas da 
cannabis, mais conhecida 

como maconha, para o tratamento 
de doenças crônicas cresceu no 
Brasil após a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
liberar a importação de produtos 
extraídos da planta. O alto custo 
de importação, porém, inviabiliza 
na prática o tratamento de muitos 
pacientes. Na semana passada, a 
Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 
promoveu uma audiência pública 
com o objetivo de debater o uso do 
canabidiol (CBD) no tratamento de 
epilepsias de difícil controle.

“Vamos mostrar os resultados 
positivos obtidos pelas pessoas que 
usam o canabidiol no tratamento 
e apontar caminhos para facilitar 
o acesso a esses tratamentos, que 
hoje não são acessíveis a maioria 
da população, já que o custo da 
importação é muito alto”, afirma 
o deputado Alencar da Silveira Jr. 
(PDT), responsável por solicitar a 
reunião. Um estudo publicado no 
‘New England Journal of Medicine’ 
mostrou que o CBD é capaz de 
reduzir a frequência das convulsões 
epilépticas graves em 39%.

Em todo o Brasil, pacientes e 
seus familiares lutam para que a 
Anvisa libere também a produção 
local de remédios com esse prin-
cípio ativo, assim como o plantio 
do insumo, o que baratearia os 
custos do produto. Inclusive, já 
existem empresas que desenvol-
vem medicamentos à base de CBD 
para tratamento de epilepsia, mas 
ainda aguardam autorização da 
Agência. Atualmente, o remédio 
importado chega ao país a um 
preço médio de R$ 5 mil.

Segundo Maria Carolina Do-
retto, fundadora da Associação 
Mineira de Amigos e de Pessoas 
com Epilepsia (Amae), a temática 
precisa da atenção dos legisla-
dores mineiros. “Para divulgar a 
importância do CBD no controle 
das crises da epilepsia refratária e a 
consequente melhoria da qualida-
de de vida da pessoa com a doença 
e seus familiares. Sem o legislador 
não temos como ampliar o acesso 
legal ao remédio, investir na produ-
ção do óleo e evitar a judicialização 
como tem ocorrido”, diz. 

Segundo a secretária executiva 
da associação, os benefícios do 
CBD são divisores de água na vida 
do paciente. “É um medicamento 
que faz a diferença quando você 
pode ter 30 crises epilépticas por 
dia, quebrar dentes e até mesmo 

o próprio rosto devido às quedas. 
Com ele, houve quem ficasse 
até 30 dias sem nenhuma crise”, 
afirma.

Maria Carolina explica que o 
alto custo do tratamento com o 
CBD permite que poucas famílias 
mineiras tenham acesso ao mé-
todo. “Vou dar o exemplo de um 

tratamento para um jovem com 
crises diárias desde os 5 anos. 
Hoje, com 23 anos, a família 
gasta em torno de R$ 4.000,00. 
No entanto, as doses deveriam 
ser maiores, mas, devido ao cus-
to, não é possível. O gasto é em 
dólar, o que só se mantém com 
empréstimos bancários, apoio de 

familiares e amigos. Um círculo 
vicioso para dar qualidade de vida 
ao jovem e seus parentes”.

Para o parlamentar Alencar 
da Silveira Jr., um dos principais 
desafios na regulamentação do 
CBD é o preconceito. “O CBD 
enfrenta muitos preconceitos no 
nosso país. Mas tenho certeza 

que a maioria dos deputados têm 
consciência da importância do 
seu uso medicinal. Já são cerca de 
30 países com leis para garantir o 
acesso aos produtos derivados da 
cannabis para tratar doenças, não 
podemos ficar parados no tempo 
por causa de preconceitos com o 
canabidiol”, destaca.

“Não podemos ficar parados no tempo por 
causa de preconceitos com o canabidiol”

remédio importado chega ao brasil a um preço médio de r$ 5 mil
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da redação

#ondeelaQuiser

Traga seu amigo e 
ganhe descontos 

em todas as sessões.

Promoção válida às terças-feiras, exceto feriados, emendas e pré-estreias 
(consulte a tabela vigente). Consulte as salas participantes no site. 

Promoção não cumulativa e válida por período indeterminado. 
*Valor referente ao menor preço da meia-entrada do dia. 

NÃO PERCA TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL. 

CONSULTE OS VALORES NA BILHETERIA. Imagens Ilustrativas.

A TAMBÉM O COMBO PROMOCIONAL.

Confira no Pátio Savassi.
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JoGue como umA mulHer

Quando o assunto é espor-
te, há quem diga que o 
lugar da mulher é a ar-
quibancada. Mas, alguns 

nomes desmistificam essa ideia e 
mostram que elas também podem 
chegar ao topo do pódio. No Brasil, 
por exemplo, a jogadora de futebol 
Marta foi eleita a melhor do mun-
do seis vezes seguidas. No futsal, 
Amandinha foi escolhida quatro 
vezes consecutivas a melhor do 
planeta e, no vôlei de praia, Duda 
é considerada a melhor do ranking 
da última temporada.

As atletas brasileiras também 
ocupam espaço em outras moda-
lidades como o rugby, tênis, luta 
marcial, judô, automobilismo e 
no poker, como a empresária Már-
cia Machado, entrevistada desta 
semana na série #OndeElaQuiser. 

Ela foi campeã na categoria 34 
vezes e, dentre os prêmios, levou 
para a casa o Minas Poker Series, 
uma das principais disputas da 
área. Márcia aprendeu a jogar 
quando cursava engenharia, mas 
não praticava profissionalmente. 
“Meu marido disputava com os 
amigos, um dia ele foi a uma casa 

de poker e descobriu que no dia 
seguinte teria uma disputa só de 
mulheres. Decidi ir para ver como 
era e entrei em uma mesa. Lá 
fiquei sabendo que se tratava da 
etapa feminina de um campeonato 
e terminei em 3º lugar”.

Depois desse dia, ela percebeu 
que era boa e começou a estudar 
mais. “O poker é um jogo 100% 
estatístico e matemático. Fui me 
interessando cada vez mais e 
procurei um coaching (treinador) 
para me dar aulas. Participo das 
disputas há 1 ano e meio”.

Márcia afirma que, infelizmen-
te, ainda sente o preconceito. “A 
gente é subestimada. Somos vistas 
como fracas, porque o número de 
mulheres nesse esporte é menor, 
mas essa é uma ideia errada. 
Recentemente teve um torneio 
grande em Minas e na disputa 
tinha 7 mulheres e 200 homens. A 
mesa final contou com 2 jogadoras 
e 7 jogadores”.

Para ela, o preconceito exis-
te pelo fato do poker ainda ser 
masculinizado. “Há um tempo, as 
mulheres não jogavam, por isso o 
ranking feminino ainda é desvalo-
rizado. Quem ganha a disputa tem 
uma vaga na seleção brasileira, 
mas ainda assim é desmerecido”.

Existe a obrigatoriedade de 
haver uma mulher na seleção de 
cada Estado. “O poker é um esporte 
misto, mas a grande questão é que 
a disputa é quase 94% masculina. É 
difícil ter uma quantidade adequa-
da de mulheres em destaque jus-
tamente porque temos um espaço 
pequeno na área. Acredito que, no 
dia que isso se equiparar, vamos 
ganhar muito mais que eles”.

Segundo a jogadora, é preciso 
perseverar. “Quando fui jogar foi 
de maneira despretensiosa. Po-
rém, acreditei em mim, investi e 
passei a ter um destaque grande. 
Tem preconceito sim, a gente ouve 
piadinhas e brincadeiras de mau 
gosto sim, no entanto, é preciso 
ir em frente. Tudo o que nós, mu-
lheres, conquistamos foi à base de 
muita luta”.

o poder do esporte

Márcia elucida que o esporte 
ajuda no empoderamento femini-
no. “Toda ferramenta que coloca 
a mulher em uma posição de 
igualdade com o homem tem essa 
função. O esporte mostra que es-
tamos ali, frente a frente, e isso vai 
além dele, chegando ao mercado 
de trabalho ou em qualquer lugar 
que a gente quiser. É difícil ter que 
mostrar o tempo inteiro que somos 
boas, capazes e que sabemos fazer 

a coisa, mas temos que ter força 
para provar quantas vezes forem 
necessárias a fim de mudarmos 
essa realidade um dia”, afirma.

Para a jogadora, é necessário 
haver uma conscientização de 
gênero na infância. “É algo enrai-
zado, temos que começar pela cria-
ção das crianças. Tenho um grupo 
de mulheres e mães de Minas no 
Facebook, é o maior do Estado, 
e observo que a nossa geração 
está mais certa de que podemos 
tentar criar homens conscientes”, 
acredita.

Ela observa que essa ideia tem 
feito os homens saírem do papel 
de coadjuvantes em áreas que, 
para muitos, devem ser desem-
penhadas apenas por mulheres. 
“Tanto na paternidade, quanto 
nos cuidados da casa, mercado 
de trabalho, esportes, etc. Tenho 
uma filha de 20 anos e um filho 
de 5, gerações diferentes e antes 
não se viam homens na reunião 
de pais, hoje essa realidade está 
mudando”.

A jogadora conclui dizendo 
que falta abertura para mostrar as 
mulheres desempenhando funções 
que ninguém está habituado a vê-
-las fazerem. “Temos que propagar 
incansavelmente como é feito com 
crianças: por repetição. Agora, se 
não quiserem entender que tam-
bém podemos, que nos engulam”.

novidade no poker
O Cefet iniciou um curso de poker, a aula inaugural acon-

teceu na última sexta-feira, 8, no Dia Internacional da Mulher. 
Márcia comandou o momento ao lado da campeã nacional da 
modalidade Gabriela Belisário.

Tudo o que nós, mulheres, 
conquistamos foi

à base de muita luta
márcia já acumula 34 troféus no poker
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infovarejo cdl/bH promete apontar 
os caminhos da tecnologia e da gestão

O ano de 2019 promete 
ser o ano da inteligência e 
da transformação no varejo. 
O consumidor brasileiro já 
despertou para as vantagens 
do comércio eletrônico. Es-
sas e outras questões serão 
discutidas na terceira edição 
do Congresso Infovarejo CDL/
BH. O evento ocorre dia 28 
de março, no Hotel Ouro 
Minas, em Belo Horizonte, 
das 8h às 18h. As inscrições 
já estão abertas e as vagas 
são limitadas.

A abertura do Congresso, 
realizado pelas empresas ATS 
Informática, Nérus, Avanço 
Informática e CDL/BH, será 
feita pelo governador de 
Minas Gerais, Romeu Zema. 
Neste ano, o Infovarejo terá a 
participação de duas startups, 
a Troco Simples e a Kornerz.

O primeiro painel será 
apresentado por Marcos Fá-
bio, sócio fundador e dire-
tor da Formatar Consulto-
ria Empresarial, mestre em 
Administração e professor 
empreendedor pela Babson 
College em Boston (USA). 
Ele vai falar sobre “Liderança 
Transformadora para o Va-
rejo”. Depois, sobe ao palco, 
Cláudia Vale, consultora em 
Customer Experience e Cultu-
ra Centrada no Cliente que vai 
abordar sobre “Emotional Re-
tail: emoções do consumidor 
como vantagem competitiva 
para o varejo”. 

Fred Rocha, pioneiro no 
Comércio eletrônico desde 
1999 e co-fundador de uma 
das principais empresas de 
tecnologia para e-commerce 
do país, falará na sequência 
sobre o “Varejo do Futuro”; 
depois, no painel “Gestão 

e Tecnologia Aplicadas ao 
Varejo”, tem a palavra Al-
cides Junqueira da Avanço 
Informática, Cleber Piçarro, 
da Nérus, Geovanne Teles da 
ATS Informática e Marcelo de 
Souza (foto), presidente CDL 
Belo Horizonte.

O economista e um dos 
apresentadores do programa 
Manhattan Connection, da 
GloboNews, Ricardo Amo-
rim é quem finaliza o evento. 

Já consagrado como um 
dos principais eventos de 
varejo e negócios do Brasil, 
o Congresso Infovarejo CDL/
BH promete exibir a adoção 
de ferramentas de gestão 
- como os sistemas integra-
dos, e as várias interfaces 
com a internet que devem 
ser parte das rotinas de 
todo comerciante. Vão ain-
da apontar os caminhos da 
tecnologia e da gestão com 
especialistas no assunto, 
que vivem o desafio de aju-

dar os varejistas a evoluírem 
seu modelo de negócio em 
busca de melhores resul-
tados. Entre os temas, vão 
tratar do uso da inteligência 
artificial, do varejo 4.0 e da 
adoção de estratégias de 
omnichannel, permitindo 
que o consumidor não veja 
diferenças entre a loja física 
e os canais online.

 

o congresso

O InfoVarejo nasceu do 
amadurecimento do Portal 
InfoVarejo. “Aos poucos nos-
so site ganhou relevância, 
força e se tornou uma refe-
rência trazendo conteúdo 
para o segmento. Com o 
evento presencial consolida-
mos a importância do tema, 
oferecendo possibilidade de 
networking, acesso a novas 
tecnologias e cases de suces-
so”, afirma Gabriel Junqueira, 
diretor da Avanço Informática.
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leíse costa

Pela primeira vez, a 
Prefeitura de Juiz de 
Fora (PJF) realiza uma 
oficina para estudar 

as necessidades, os pontos 
fortes e as oportunidades de 
crescimento dos agentes de 
segurança municipal. O evento, 
organizado pela Secretaria de 
Segurança Urbana e Cidadania 
(Sesuc), com apoio da Secreta-
ria de Administração e Recursos 
Humanos (SARH), faz parte de 
um programa que fortalecerá 
as ações de policiamento pre-
ventivo e comunitário na cida-
de, de competência da Guarda 
Municipal (GM). O encontro 
aconteceu na quinta-feira, 14, 
na Escola de Governo, no bairro 
Ladeira.

A “Oficina de Desenvolvi-
mento Setorial da GM” teve 
o objetivo de reestruturar o 
modo de atuar do efetivo, 
além de criar metas que de-
verão impactar positivamente 
na sensação de segurança 
nos espaços públicos. Para o 
secretário da Sesuc, José Sóter 
de Figueirôa, em momentos de 
crise cresce a importância do 

planejamento. “A intenção é 
otimizar os recursos humanos 
e financeiros disponíveis para 
atender as demandas internas 
e externas da cidade, estando 
sempre presente nas praças 
e parques, onde a população 
requer a presença da Guar-
da”. Referente às demandas 
internas, a GM tem, também, 
o compromisso de zelar pelos 
bens, serviços e instalações 
públicas municipais.

A iniciativa faz parte de um 
pacote de medidas para 2019 
e 2020. “É necessário requa-
lificar as missões da Guarda 
Municipal e prepará-la para a 
implantação do Sistema Único 
de Segurança Pública (Susp), 
quando terá novas atribuições, 
mantendo seu caráter comuni-
tário e preventivo”, comentou 
Figueirôa. A Lei Federal nº 
13.675, sancionada em julho de 
2018, que cria o Susp, estabele-
ce que os órgãos de segurança 
pública, como as polícias civis, 
militares e federais, as secreta-
rias de Segurança e as guardas 
municipais devem atuar de 
forma cooperativa e integrada.

Durante a oficina, os parti-
cipantes discutiram a missão e 
valores da corporação, de modo 
a melhorar o desempenho 
na oferta dos serviços. Como 
metodologia, a oficina usará a 
ferramenta de análise de SWOT 
(do inglês “strenghts, “weaknes-
ses”, “opportunities” e “threats”, 
significando, respectivamente, 
“forças”, “fraquezas”, “oportu-
nidades” e “ameaças”). Trata-se 
de um sistema de administração 
e análise estratégica.

Além do efetivo da GM, o 
encontro contou com a parti-
cipação de outras pastas da 
Administração. Também foram 
convidados vereadores e mem-
bros da Comissão de Segurança 
Pública da Câmara Municipal. A 
ideia é tornar o diálogo abran-
gente, com a participação de 
diferentes representantes da 
sociedade.

Ainda em março, outro 
seminário será desenvolvido, 
especificamente para os traba-
lhos de prevenção e atividades 
emergenciais realizados pela 
Subsecretaria de Defesa Civil, 
também ligada à Sesuc.

belo-horizontino perde mais tempo no
trânsito que carioca e paulistano, diz estudo

Excesso de carros, falta de vias 
e muitas horas perdidas. Em 
muitas cidades ao redor do 

mundo, o tráfego de veículos é um 
pesadelo devido aos engarrafamen-
tos. E além do problema parecer 
não ter solução à vista, o fenômeno 
global aumenta todo ano. 

Um estudo divulgado pela 
Inrix, empresa especializada em 
análise de tráfego, quis saber: 
você já se perguntou quantas horas 
perdeu no trânsito? A avaliação foi 
feita em 1.360 cidades nos cinco 
continentes. E as notícias não são 
boas para a América Latina nem 
para Belo Horizonte.

Os dados apontam que Bogotá 
é a cidade mais congestionada do 
continente latino, ocupando o ter-
ceiro lugar globalmente. A Cidade 

do México e São Paulo ocupam, 
respectivamente, o quarto e quinto 
lugar. O Rio de Janeiro aparece em 
7ª posição e Belo Horizonte em 
18ª no ranking das cidades mais 
congestionadas do mundo. Porém, 
quando são analisados os números 
de horas perdidas no trânsito o 
quadro se inverte.

Em questão de tempo parado 
nas vias, Belo Horizonte ocupa 
o 11º lugar no ranking, com 202 
horas paradas por ano. O péssimo 
tráfego deixa para trás cidades 
como São Paulo, em 39º com 154 
horas, e o Rio de Janeiro, em 13º 
com 199 horas.

De acordo com dados da 
BHTrans, empresa de transpor-
tes e trânsito da capital, a frota 
de veículos aumentou 216,81% 
passando de 655.227, em 1999, 
para 2.075.823 em 2018. No 
mesmo período, a população da 
cidade aumentou 18,19%, passan-
do de 2.116.646, em 1999, para 
2.501.576, em 2018. Os números 
demonstram que a frota de veícu-
los mais que dobrou nesse período, 
enquanto a população pouco cres-
ceu comparativamente.

Para o engenheiro civil e espe-
cialista em trânsito e transportes 
Iuri Lara, o aumento de carros e 
motos e os poucos projetos de 
rotas alternativas para o trânsito 
culminaram no caos belo-hori-
zontino. “Para uma melhoria real 
é preciso maior integração entre 
todos os modais de mobilidade. 
Um transporte público eficiente, 

estações de bicicletas mais próxi-
mas umas das outras e extensões 
da malha cicloviária para que 
as pessoas possam circular com 
segurança para as estações de 
ônibus ou metrô. Isso tiraria veí-
culos das ruas. Quanto mais carro, 
mais trânsito”, avalia.

Já José Aparecido Ribeiro, 
consultor em assuntos urbanos, 
não acredita na abordagem da 
BHTrans. “Não adianta tentar tirar 
carros da rua na marra. Belo Hori-
zonte é a cidade que mais tem car-
ros por pessoa do país. A BHTrans 
está estreitando os cruzamentos na 
tentativa de desestimular o uso do 
carro, só que não temos um trans-
porte coletivo capaz de receber 
as pessoas que estão dispostas a 
deixarem o carro em casa”, afirma. 

Para ele, são necessárias 
obras voltadas para melhoria do 
tráfego. “Vai ser preciso construir 
túneis, trincheiras, elevados, pas-
sarelas e eliminar semáforos. A 
Avenida Amazonas tem 45 sinais, 
se você pegar ela do começo 
ao fim, vai parar em 32. Já as 
Avenidas Antônio Carlos e Pedro 
I têm 41 e param em pelo menos 
25”, cita. 

Procurada, a BHTrans infor-
mou que não comentaria a pes-
quisa por desconhecer seu em-
basamento científico. Em nota, 
disse que “esse cenário se repete 
praticamente em todas as cidades 
de médio e grande porte do país, 
onde a frota de veículos cresce em 
valores bem mais expressivos que 
a população”. 

A nota foca nas medidas vol-
tadas para o transporte público.
Segundo a empresa, a meta é 
ampliar o percentual de viagens 
em modos coletivos e não mo-
torizados em relação ao total de 
viagens em modos motorizados. 
Para isso, “diretrizes como a prio-
rização do transporte coletivo, a 
melhoria da acessibilidade, as ci-
clovias, os sistemas multimodais 
de transporte, a revitalização da 
infraestrutura do sistema viário, 
a integração dos modos de trans-
porte, as faixas exclusivas para 
ônibus e outras iniciativas que 
tornem o transporte público e o 
não motorizado mais atrativos, 
ágeis, seguros e confortáveis 
para os usuários vêm sendo tra-
balhados”.

extensão da malha cicloviária e
construção de passarelas são medidas
apontadas para auxiliar na mobilidade

os números demonstram
que a frota de veículos mais
que dobrou nesse período,

enquanto a população pouco 
cresceu comparativamente
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poder público discute fortalecimento
da segurança preventiva em Juiz de fora Prefeitura de Itabirito

realiza sonho de alunos do
Atelier de Artes Integradas
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Alunos e ex-alunos do Atelier de 
Artes Integradas viveram, no último 
dia 8 de março, um momento único. 
A escola de Teatro e Balé da Prefei-
tura de Itabirito firmou parceria com 
o prestigiado Cirque du Soleil, que 
proporcionou aos jovens assistirem 
à apresentação do circo canadense 
no Mineirinho, em Belo Horizonte. 

Em cartaz com o espetáculo 
“Ovo”, o Cirque du Soleil deu vida a 
magia da arte circense e o encanto 
pelo picadeiro. Henrique Malheiros, 
diretor do Atelier de Artes Integradas, 
revelou surpresa com o convite. Ao 
todo, 100 ingressos foram doados. 
“Por intermédio de conhecidos fica-
mos sabendo das ações sociais do 
Cirque du Solei e entramos em conta-
to uma vez. Ao abrir a temporada no 
Brasil, os produtores nos procuraram, 
ainda no carnaval. Fizemos um muti-
rão para recolher as autorizações dos 
pais, mobilizar os alunos e o transpor-
te. Deu certo! Fico feliz pelos alunos 
poderem vivenciar essa experiência 

incrível. Com certeza, muitos ali não 
teriam a oportunidade de pagar”. 

Pelo segundo ano no Atelier de 
Artes Integradas, a aluna de Teatro 
Maria Eduarda confirmou sua em-
polgação. “Foi uma oportunidade 
sem igual. Eu queria que todo mundo 
pudesse viver isso também!”. 

Cirque du Soleil 

Fundado em 1984 por dois artistas 
de rua, o Cirque du Soleil é a maior 
companhia circense do mundo, cuja 
sede fica em Montreal, no Canadá. 
Com mais de 30 espetáculos no cur-
rículo, a companhia abre temporada 
no Brasil com a montagem “Ovo”. O 
enredo se passa em volta do surgimen-
to de um misterioso ovo, intrigando 
insetos do reino animal. A produção 
é amplamente inspirada na cultura 
brasileira, repleta de cores e com uma 
trilha musical bastante rica, passando 
por ritmos típicos como a bossa nova, 
samba, xaxado, funk, entre outros.

“Por intermédio 
de conhecidos

ficamos
sabendo

das ações
sociais do

Cirque du Solei
e entramos
em contato.

Recemos mais de 
100 ingressos”

Alunos e ex-alunos do Atelier de Artes integradas embarcaram para realizar sonho em bH
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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

Vem pra bH. Neste ano, o Carnaval de 
Belo Horizonte atraiu milhares de foliões, 
pois, aproximadamente, 300 cidades não 
fizeram a festa de momo. E, para 2020, 
estima-se que essa conta irá aumentar: 
serão 400 municípios do interior do Estado 
sem a festividade. Vale lembrar que ano que 
vem tem eleições municipais. Choradeiras 
e reclamações dos prefeitos, alegando que 
a cidade não tem dinheiro, irão continuar.

curso de manipulação de alimentos. O 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Belo Horizonte (Sindhorb) e a 
Associação Mineira de Bares e Restaurantes, 

Hotéis e Lanchonetes (Amibar), em parceria 
com a Alimentum Consultoria, vai realizar 
mais um curso de manipulação de alimen-
tos, exigido pela Anvisa . Ele terá a duração 
de 5 dias, de 25 até 29 de março, das 15h 
às 19h, na Avenida Brasil, 510, 4º andar. 
As inscrições poderão ser feitas pelo site 
do sindicato www.sindhorb.org.br . No final 
do curso, os alunos receberão um certificado 
de conclusão.

Vôlei mineiro. As equipes masculina 
e feminina de vôlei de Minas Gerais estão 
dando um show na Superliga. Parabéns aos 
nossos atletas!

c a n a l   a B e r t o

cápsulAs se destAcAm no consumo do cAfé

inVestir e GAstAr menos

cArnAVAl 2019

Apesar da conjuntura eco-
nômica mundial menos posi-
tiva, o consumo global de café 
segue em alta. O mundo está 
consumindo mais essa bebida 
e a informação vale para todos 
os formatos oferecidos no mer-

cado – cápsulas,  grãos, torrado 
e moído, instantâneo e pronto 
para beber – conforme dados 
apresentados por Matthew Bar-
ry, analista de bebidas da Euro-
monitor International, durante 
o 26º Encafé. O destaque do 

crescimento no cenário global 
segue sendo o café em cápsula, 
com alta de 5,9%. Em seguida, 
aparece o café em grãos, 4%; 
o instantâneo, 2,3%; o torrado 
e moído, 1,8%; e o café pronto 
para beber, com 1,6% de alta.

O vereador de Belo Hori-
zonte Mateus Simões (Novo), 
em entrevista ao jornal “O 
Tempo”, na quarta-feira, dia 13 
de março, disse que precisamos 

da Reforma da Previdência. “Ela 
tem que ser aprovada primeiro 
no Governo Federal para que 
depois possamos fazer o ajuste 
aqui”. Além disso, ele falou 

também que o governo en-
frenta o risco de, se não tomar 
as medidas fiscais necessárias, 
terminar o mandato com um 
déficit de R$ 100 bilhões.

O Carnaval de 2019 foi me-
lhor do que o do ano de 2018, 
com mais de 4 milhões de foli-

ões e a taxa de ocupação dos 
hotéis chegando a 75% durante 
os 5 dias. Se o desse ano já foi 

bom, imagina o de 2020?  Com 
certeza serão mais de 5 milhões 
de pessoas em Belo Horizonte.

população de coronel fabriciano
ganha aparelho de ultrassonografia

A população de Coronel Fabriciano ga-
nhou dois novos serviços que há anos eram 
clamados: um aparelho de ultrassonografia 
e um novo consultório odontológico, que 
estão funcionando na Unidade Básica de 
Saúde do Centro. 

Os usuários que já realizaram os exames 
aprovaram a iniciativa. Entre eles, a apo-
sentada Wilma Maria de Souza, moradora 
do bairro Bom Jesus. “É um serviço muito 
importante, o atendimento foi ótimo e já 
sai com o resultado na mão. Antes a gente 
fazia em clínica, o resultado demorava, 
depois ainda precisava voltar a unidade de 
saúde para marcar nova consulta médica e 
apresentar o resultado”, compara a paciente. 

O aparelho de ultrassonografia foi 
adquirido pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Governança da Saúde, num 
investimento de R$ 115 mil em recursos 
próprios do município. O novo equipa-
mento atenderá todas as demandas da 
saúde da mulher, como ultrassonografias 
transvaginais e abdominais, e vai permitir 
novos exames de diagnósticos por imagem 
no pré-natal. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) preco-
niza e disponibiliza apenas um ultrassom para 
as gestantes. Com a aquisição do aparelho, o 
município passará a oferecer três exames no 
pré-natal: o transvaginal com translucência 
nucal (realizado entre a 12ª e a 14ª semana), 
o morfológico (entre a 22ª e 24ª semana) e 
o obstétrico (no 3° trimestre). Até então, o 
exame era adquirido pelo município e agen-
dado na rede privada, o que levava semanas. 
Agora, o prazo de agendamento e entrega do 
resultado será reduzido. 

A chegada do novo aparelho garante 
ainda mais segurança e qualidade de vida 
para a mulher, principalmente, para mãe e o 
bebê. “Esperamos humanizar e potencializar 
a qualidade do nosso pré-natal. Passaremos 
ofertar exames mais completos e também 
variados, garantido uma gestação segura 
e, em possibilitar a identificação precoce de 
eventuais anomalias ou problemas, o que vai 
permitir a nossa equipe profissional oferecer 
um atendimento ainda mais especializado e 
humanizado para a gestante e o seu bebê, 
antes mesmo de seu nascimento”, argu-
menta o prefeito Dr. Marcos Vinicius (PSDB).

 

As solicitações deverão ser feitas na 
unidade básica de referência do usuário. 
Exemplo: se o paciente mora no Caladão, 
deve procurar a UBS Caladão e assim por 
diante. Os pedidos serão enviados à Secre-
taria de Governança de Saúde para autori-
zação e agendamento. O atendimento na 
UBS Centro, será realizado, a princípio, duas 
vezes por semana: às 3ª e 6ª feiras, das 7h 
às 17h. No dia agendado pela Secretaria de 
Saúde, o usuário deve comparecer no dia e 
horário marcados, com documento pessoal 
com foto, cartão do SUS e comprovante de 
residência. O resultado é entregue na hora. 

 

consultório odontológico
O novo consultório odontológico vai 

beneficiar mais de 6,7 mil usuários refe-
renciados da UBS Centro, moradores dos 
bairros Manoel Domingos, Dom Helvécio, 
Santa Helena, Professores, Nazaré e Todos 
os Santos. O consultório é composto por 
cadeira de atendimento do paciente, refle-
tor de led, unidade auxiliar, dois mochos 
(cadeiras do dentista e do auxiliar) e equipo. 
Nele, serão ofertados serviços básicos como 
limpeza, restaurações, extrações, além 
de orientações sobre saúde oral para os 
usuários. A aquisição foi feita por meio de 
emenda parlamentar do deputado federal 
Domingos Sávio (PSDB). 

“Trata-se de um serviço que não existia 
nesta unidade de saúde. O consultório, 
completo para procedimentos da atenção 
básicos, já está montado e vai atender os 
moradores do Centro e entorno. Mas traz 
benefícios para a rede de saúde como 
um todo, já que há mais uma cadeira em 
funcionamento, o que ‘desafoga’ as demais 
unidades e amplia a agenda de atendi-
mento para a nossa população”, resume 
o secretário de Saúde, Ricardo Cacau. O 
município já contratou um dentista e uma 
auxiliar de saúde bucal. 

O novo consultório funcionará as 2ª 
e 3ª feiras, das 13h às 17h, e as 4ª, 5ª e 
6ª feiras, das 7h às 11h. Para agendar o 
serviço, basta que o usuário vá à unidade e 
apresente seu documento pessoal com foto, 
cartão do SUS e comprovante de residência. 
Os atendimentos serão realizados seguindo 
a ordem de marcação.

dr. marcos Vinicius e o secretário ricardo cacau
visitaram a unidade que prestará os novos serviços
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Araxá tem cronograma de
manutenção das estradas rurais

A água é fundamental para a pro-
dução agrícola, mas o longo período 
chuvoso tem dificultado a manutenção 
das estradas vicinais de Araxá. A adminis-
tração do prefeito Aracely de Paula (PR), 
fez a aquisição de várias máquinas para a 
execução dos trabalhos, mas, os serviços 
são interrompidos frequentemente por 
causa das chuvas.

O Secretário de Desenvolvimento 
Rural, Alexandre Carneiro de Paula, expli-
ca que várias estradas, que já passaram 
por manutenção três vezes este ano, vão 
receber o serviço novamente. Ele destaca 
que fizeram cascalhamento, bolsões para 
escoamento de água, limpeza e recupe-
ração de pontes e mata burros e também 
roçada na lateral da estrada para melhorar 
a visibilidade. Além disso as máquinas 
são novas e não podem correr o risco 
de estragar o equipamento batendo em 
galhos de árvores. A equipe primeiro roça 
e faz uma limpeza, para depois a máquina 
fazer o serviço.

Alexandre informa que estiveram 
na estrada da Balança chamada Mário 
Rodrigues de Paiva; no Mourão Rachado; 
Pirapitinga e estrada da Argenita sentido 
Morro da Mesa. A estrada velha da Tapira 
também foi arrumada nela, colocaram 
cascalho em 10 quilômetros de rodovia, no 
trecho que vai do Ribeirão do Inferno até 
o asfalto, mas terão que refazer o serviço. 
Alguns fazendeiros fecharam a saída de 
água e a enxurrada está correndo dentro 
da estrada, estragando tudo.

Segundo o Secretário, apesar do 
excesso de chuva e dos caminhões com 
peso de até 70 toneladas trafegarem 
pelas vias com o escoamento da produção 
leiteira e de grãos, nenhuma estrada 
está intransitável no município de Araxá. 
A situação está mais difícil na região do 
Córrego do Sal, porque tem uma cerca 
dentro da estrada dificultando a execução 
dos trabalhos. Agora estão voltando na 
estrada da Antinha e vão novamente, 
sentido Tamanduá. 

Também estiveram em Itaipu e na 
semana que vem farão manutenção na 
estrada do Marmelo. “Não estamos pa-
rados, peço a compreensão dos usuários, 
trabalhamos cada dia em um setor fazer, 
fazendo o melhor possível para deixar as 
estradas em condições de tráfego para 
todos”, conclui.
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o publicitário 
José renato, o 
presidente da 

fecomércio-mG, 
lúcio faria e o 

advogado carlos 
eduardo durante 

as comemorações 
dos 80 anos da 
fecomércio-mG

80 anos da fecomércio

http://www.sindhorb.org.br/
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presidente dA AssociAÇão mineirA de cronistAs
esportiVos (Amce) – amce@amce.org.br

luiz cArlos Gomes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

loraynne araujo

Belas, determinadas e bem 
preparadas, as mulheres começam 
a ocupar um importante espaço no 
mundo do futebol. Por determinação 
das entidades que organizam os 
eventos esportivos, os clubes bra-
sileiros que disputam competições 
nacionais e internacionais estão 
obrigados a manter um time de 
futebol feminino. Em Minas, os times 
da capital já se organizam.  

O América que tem tradição 
no segmento vem participando faz 
tempo de jogos e torneios, sempre 
com grande sucesso, sendo inclusive 
o atual campeão mineiro. Reformou 
seu elenco e contratou uma treina-
dora revelação para encarar o novo 
desafio. 

O Atlético começa sua história no 
futebol feminino. Para isso montou 
uma boa estrutura. Contratou pro-
fissionais qualificados para coorde-
nação, direção técnica e preparação 
física, formando um elenco recheado 
de atletas talentosas. 

Da mesma forma, o Cruzeiro 
também começa a escrever sua his-
tória no futebol feminino, sonhando 
viver o mesmo sucesso conquistado 
em outros esportes praticados pelo 
clube.  O investimento é considerá-
vel. Contratou dirigente experiente, 
buscou um treinador vencedor e 
montou um elenco bem qualificado, 
inclusive importando talentos em 
outros estados. 

América, Atlético e Cruzeiro vão 
disputar o Campeonato Brasileiro da 
Serie A2, enfrentando times de vários 
estados. A disputa começa no final de 
março com 36 participantes divididos 
em 06 grupos. Nesta primeira fase, os 
dois melhores de cada grupo se clas-
sificam para seguir para outra fase. 

O Atlético está no Grupo 4, en-
frentando Grêmio, Palmeiras, Toledo 
do Paraná, Moreninhas do Mato 
Grosso do Sul e Portuguesa de São 
Paulo. 

O Cruzeiro está no Grupo 5, 
enfrentando Vasco, Fluminense, 
Taubaté, Aliança de Goiás e Creespon 
do Distrito Federal.

O América está no Grupo 6, en-
frentando o Botafogo, Chapecoense, 
Vila Nova de Goiás e Duque de Caxias 
do Rio de Janeiro.  

As datas, horários e locais dos 
jogos o torcedor vai encontrar no site 
da CBF e da FMF. 

O ideal seria que os jogos do 
feminino fossem realizados nas 
preliminares do masculino. Seria um 
espetáculo a parte para os torcedores, 
oferecendo ainda maior visibilidade e 
valorização para as atletas, atraindo 
potenciais patrocinadores e possi-
bilidade de melhor cobertura pela 
mídia. 

Infelizmente isso não será pos-
sível. Pelo menos por enquanto. 
Problemas de custos, estrutura 
nos estádios e até horário dos 
jogos não permitem a iniciativa. 
Imagina as garotas jogando às 
duas da tarde debaixo de um sol 
escaldante. 

Mas quem sabe no futuro algu-
ma coisa viável possa acontecer.   

De qualquer forma esse primeiro 
ano é de laboratório mesmo. Tudo é 
muito novo, Inclusive para a imprensa 
esportiva que não tem o hábito de 
cobrir futebol jogado por mulheres. 

Existe ainda uma cultura errada 
que mulher não sabe jogar bola. Até 
pior, tem muita gente que não aprova 
mulher jogando futebol. Mas isto é 
coisa do passado.

Atualmente as mulheres ocu-
pam os mais variados espaços.  
Brilham em todos os setores da 
vida. Em tudo são dedicadas e 
se preparam com esmero. No 
futebol não é, nem será diferente. 
Evidente que nem toda garota tem 
habilidade com a bola, mesmo 
porque só começam a treinar na 
adolescência, depois de enfrentar 
muitos desafios e preconceitos. Lu-
tam contra a falta de espaço, times 
e até treinadores para que possam 
se desenvolver. Ao contrario dos 
meninos que já nascem com uma 
bola nos pés e podem jogar até no 
meio da rua. 

Mas acredito que esta realidade 
vai começar a mudar. Com apoio das 
entidades desportivas, com a criação 
de vários times organizados, com es-
trutura para treinamento e até com 
algum recurso financeiro para ajudar 
as atletas, o futebol feminino tem 
tudo para crescer bastante no Brasil. 

É um mercado interessante que 
se abre para vários patrocinadores. 
Afinal de contas as mulheres são 
maioria, formando um público con-
sumidor muito interessante. A turma 
do marketing deve estar de olho. 

Não podemos esquecer que o 
Brasil vem revelando grandes talen-
tos para o futebol feminino. Várias 
garotas fazem sucesso na seleção e 
em diversos times espalhados pelo 
mundo. Entre elas, a estrela maior, 
a nossa gloriosa Marta, a rainha, a 
melhor jogadora de futebol femini-
no do mundo. 

Por tudo isso, vamos acompa-
nhar e apoiar o futebol feminino. 
Elas estão chegando com tudo e 
não estão para prosa. São as donas 
da bola.

caminhada é a modalidade mais
praticada pelos brasileiros

O dia 9 de março foi de 
muito Judô no Minas. A Uni-
dade I da Areninha foi palco 
para atletas de várias idades e 
categorias fazeram combates 
eletrizantes. O Minas esteve 
representado por 123 atletas, 
sendo 87 no masculino e 36 
no feminino.

Entre os homens, foram 18 
medalhas de ouro, 13 de prata 
e 15 de bronze. Os 405 pontos 
feitos pela equipe minastenista 
deixaram o Clube na primeira 

posição, seguido de Associação 
Esporte Sem Fronteiras do Bra-
sil, com 68, e Clube Recreativo 
e Esportivo dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Varginha 
(CRES), com 67 pontos.

O domínio minastenista 
também foi visto entre as mu-
lheres. Foram 17 medalhas de 
ouro, sete de prata e seis de 
bronze. Com isso, as judocas 
somaram 317 pontos e levaram 
o Clube ao lugar mais alto do 
pódio. O segundo lugar ficou a 

Associação Esporte Sem Fron-
teiras do Brasil, que somou 
82 pontos, e Clube Recreativo 
e Esportivo dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Varginha 
(CRES), com 73 pontos.

No quadro geral, o Minas 
foi o primeiro colocado, com 
722 pontos, seguido da Asso-
ciação Esporte Sem Fronteiras 
do Brasil, com 150, e Clube 
Recreativo e Esportivo dos Ser-
vidores Públicos Municipais de 
Varginha (CRES), 140 pontos.

Conhecida por ser uma ativi-
dade física que inicia as pessoas 
sedentárias a esportes mais inten-
sos, a caminhada é a modalidade 
mais praticada pelos brasileiros. 
De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) de 2015, 49,1% das 
pessoas que fazem exercício optam 
pela prática. 

O educador físico Roger Andra-
de afirma que essa modalidade 
é mais praticada pelas pessoas 

devido a facilidade e o baixo 
custo de iniciação. “Andar é um 
dos primeiros exercícios que o ser 
humano faz. Então, é muito natural 
para qualquer um. Além do mais, 
caminhar não requer muito gasto 
material”. 

Os principais benefícios da mo-
dalidade são a melhora da pressão 
arterial, da glicemia, prevenção à 
obesidade, perda de peso, diminui-
ção da ansiedade e estresse. “Mas 
também temos que ressaltar que 
na caminhada há o fator emocio-
nal. Muitas pessoas a praticam 
acompanhada por colegas e isso 

gera uma interação social que, 
às vezes, não aconteceria sem a 
atividade. Ademais, para quem 
trabalha o dia todo é uma oportu-
nidade para relaxar e se esquecer 
dos problemas”. 

Andrade reitera que a cami-
nhada de uma hora pode gerar a 
perda de 300 calorias, mas esse 
valor pode ser alterado de acordo 
com a intensidade da atividade. 
“Para qualquer prática física é pre-
ciso ir ao médico antes para ter o 
aval desse profissional. Recomendo 
que procurem um cardiologista. 
Após isso, é necessário também 
ter instruções de um professor de 
educação física. Todo esse processo 
trará a segurança para a pessoa 
fazer a caminhada sem riscos à 
saúde”. 

Outro ponto destacado pelo 
educador é em relação à alimen-
tação. “É importante lembrar que 
toda atividade física deve ser conci-
liada a uma alimentação saudável. 
Não adianta começar a caminhar 
se a pessoa mantém os mesmos 
hábitos antigos. Conciliar os dois 
fatores, com certeza, irá gerar um 
bom resultado”. 

Saindo do sedentarismo

A dona de casa Maria de Lourdes 
Fonseca, 65 anos, está caminhando 
com as amigas do bairro desde o 
começo do ano. Ela conta que já 
notou diferença na sua disposição 
para fazer algumas atividades diárias. 
“Eu e mais três colegas vamos todas 
as manhãs caminhar aqui perto de 
casa. No começo dava preguiça, 
pois levantamos bem cedo para não 
atrapalhar o restante das demandas 
do dia, mas agora já acostumei e na 
semana do Carnaval, quando não 
fomos, até senti falta, acredita?”.

Ela relata que já perdeu dois qui-
los desde que começou a se exercitar. 
“Antes, ficava em casa o dia todo, 
então comia mais. Agora, além de 
distrair a mente porque sempre con-
versamos durante a caminhada, tam-
bém estou maneirando na comida. 
Acho que comia mais de ansiedade 
e para a hora passar”. 

Para o segundo semestre, Maria 
de Lourdes já está fazendo planos 
para entrar na academia. “Vi que a 
atividade física faz bem. Eu e minhas 
amigas vamos começar a fazer hidro-
ginástica em julho, mas não vamos 
deixar a caminhada de lado”, finaliza.

cuidados durante a caminhada:

Utilizar calçado confortável e roupas leves;

Beber 250 ml de água por cada hora de caminhada;

Utilizar filtro solar, óculos escuros e chapéu
ou boné para se proteger do sol;

Evitar horários mais quentes, como entre
às 11h e 14h e ruas muito movimentadas;

Fazer exercícios de alongamento antes e depois da
caminhada, como alongar as pernas e os braços,

para ativar a circulação e prevenir as cãibras.
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Minastenistas fazem
bonito no Torneio

Início de Judô
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