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Pedidos de comidA Por APlicAtiVo
imPulsionAm VendAs de restAurAntes

Enquanto a crise econômi-
ca esvaziava os salões de 
restaurantes da capital e 
gerava prejuízos a 28% 

dos estabelecimentos do setor de 
alimentação fora do lar no Brasil, as 
entregas de comidas por aplicativos 
atingiram a marca de 17,4 milhões 
de pedidos só no último mês. de 
olho nessa fatia, empresários mi-
neiros investem cada vez mais na 
modalidade delivery para garantir 
o faturamento de seus restaurantes, 
ao mesmo tempo que lidam com as 
taxas de 12 a 30% cobradas pelos 
aplicativos especializados em entre-
ga de refeições pela internet.
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Em Brasília, comenta-se que o presidente do Sebrae 
Nacional, Carlos Melles, tem o apoio direto do presidente 
nacional do Democratas, o prefeito de Salvador, ACM Neto, 
para continuar lutando por uma fatia do seu partido em 
Minas. Porém, quem está dominado a sigla no estado é o 
senador Rodrigo Pacheco. Para piorar a situação, a única 
deputada estadual do partido Ione Pinheiro resolveu se 
impor. Ela diz que não aceita mais a liderança de Pacheco 
e, inclusive, já fala em disputar a PBH.

democratas estão divididos entre
carlos melles e rodrigo Pacheco

deputada ione Pinheiro fala
em possível candidatura à PBH
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Há quem pense que mulheres grávidas 
devem ficar 9 meses descansando. No entan-
to, o período gestacional pode ser ativo e a 
prática de esportes é, inclusive, bem-vinda e 
vantajosa para as futuras mamães. Porém, a 
personal trainer Oryana Oliveira informa que, 
antes de buscar uma modalidade, é preciso 
liberação médica.

O projeto “Conhecendo Itabirito” visa uma troca de experiência e apren-
dizado sobre a cidade. A ideia surgiu em 2015 e já contemplou cerca de 
3 mil alunos. A edição de 2019 já começou e vai até o dia 3 de maio, por 
meio da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, com apoio logístico 
da Guarda Municipal.

cooperativismo em
crescimento no Brasil
As cooperativas de crédito estão em expan-

são no país. Dados do Sistema OCB apontam 
que, no Brasil, existem 6.655 instituições que 
atuam em 13 diferentes ramos econômicos. Mi-
nas representa 11,6% desse número. Tendo como 
diferencial um atendimento mais personalizado, 
baixo valor nas taxas e rentabilidade ao coopera-
do, o segmento é considerado promissor.

emissão de documentos de identificação
poderá ser feita em cartórios gerAl – PáginA 8

Praticar esporte é
benéfico na gravidez

“Conhecendo Itabirito” aproxima
 crianças da história do município

Economista destaca 
polêmicas da reforma 
da Previdência oPinião

–
Página 2

“mal do século”: depressão
atinge até mesmo humoristas

Whindersson nunes, 
Jim carrey, chico 
Anysio, stephen Fry, 

eduardo sterblitch e robin 
Williams são alguns dos come-
diantes que já falaram publica-
mente sobre a depressão. mas 
ela não afeta exclusivamente 
profissionais do humor, pelo 
contrário, a doença tem atingi-
do cada vez mais pessoas e, de 
acordo com a oms, será o mal 
mais incapacitante até 2020.
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E D I T O R I A L

confira pontos polêmicos
da reforma da Previdência

Mais de 60 dias após o envio da reforma da Previdência do governo Bolsonaro ao 
Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deu o 
primeiro sinal verde para a proposta por 48 a 18 votos. Agora a PEC 6/19 segue para 
análise de uma comissão especial, mas o caminho ainda é longo e cercado de polê-

micas. O edição do Brasil conversou com o economista e consultor econômico Thales Nogueira 
para esclarecer algumas das principais críticas à proposta.

leíse costa

após críticas, o governo apresentou 
dados que embasam a proposta da 
reforma. Qual a importância da trans-
parência dessas informações?

A apresentação dos impactos fiscais de todas as medidas propostas 
pela PEC 6/19 é importante para que tenhamos dimensão do quanto 
cada mudança representa na economia total da reforma. É importante 
para que o Congresso tenha margem de negociação e saiba quanto 
cada medida negociada custa. Por exemplo, o Congresso quer alterar 
o Benefício de Prestação Continuada (BPC), agora eles têm em mãos 
o impacto fiscal do quanto isso representa. Assim como eles também 

querem mudar a aposentadoria rural e precisam dos dados. A sociedade 
precisa pressionar e conhecer todo o conteúdo da reforma e o Congresso 
precisa de embasamento para fazer as negociações necessárias em favor 
dela. Os dados não estão tão destrinchados quanto deveriam, mas já 
são um norte importante para que o debate político no Congresso e 
no Senado seja mais eficiente e transparente. 

 

nas propagandas do governo federal 
sobre a reforma, os principais argumen-
tos são que “é para todos” e que “corta 
privilégios”. o texto da reforma cumpre 
essas duas promessas?  

A questão dos privilégios é a da alíquota progressiva para os 
servidores públicos, uma proposta importante para combater a 
desigualdade. O funcionário público vai contribuir para Previdência 
de acordo com sua capacidade contributiva, em que a alíquota varia 
de 7,5 até 22,5%. Mas, no geral, a proposta tem diversos problemas 
e, em alguns pontos, agrava o nível de desigualdade. Por exemplo, 
na questão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), uma 
importante política de transferência de renda para os idosos no 
combate à pobreza dos últimos 20 anos, ao lado do Bolsa Família. 
O governo propõe diminuir a idade mínima para que o idoso receba 
a contribuição, de 65 para 60 anos, mas por outro lado, reduz o 
valor para R$ 400. Hoje, aos 65 anos, o idoso recebe um salário 
mínimo, com a reforma, ele recebe um salário apenas com 70 anos. 
Isso pode gerar precariedade de renda entre a população idosa. 

também corta-se benefício de quem tem 
o mínimo?

Sim. Na questão de mexer no tempo de contribuição, por 
exemplo, de aumentar de 15 para 20 anos. O Brasil tem um 
mercado de trabalho com alta taxa de informalidade. É difícil para 
um funcionário do setor privado, principalmente os mais pobres, 
que ganham um salário mínimo ou em torno disso, conseguir ter 
ininterruptamente 20 anos de carteira assinada. A tendência é que 
ele trabalhe muito mais que isso, 30 ou 40 anos para conseguir 
contribuir por duas décadas. 

na questão dos privilégios, como é vista 
a carreira militar?

O caso mais emblemático é o dos militares, a categoria repre-
senta, hoje, 40% do déficit dos servidores e estamos falando de um 
número de militares que não é tão elevado. A economia gerada 
pelos militares proposta pelo governo é de R$ 10 bilhões em 10 
anos, isso do déficit de R$ 1 trilhão prometido, ou seja, os militares 
representariam 1% da economia prometida pela PEC da Reforma. 
Isso é um absurdo, dado que o déficit dos militares na Previdência, 
hoje, está na ordem de R$ 44 bilhões por ano.  Nós temos diversas 
distorções na carreira militar, evidente que é uma profissão que 
exige cuidado, de risco elevado e aposentadoria especial, mas é 
excessivo, comparado a outros países, pensar que um militar pode 
se aposentar com 45 anos sem contribuir proporcionalmente. 

Para os militares, os privilégios serão 
cortados ou modificados?

Modificados. O governo fez uma proposta para o Regime de 
Seguridade Militar, inclusive, elaborada pelos próprios militares, e 
isso é curioso e problemático. Além de mudar algumas regras de 
contribuição, o que geraria uma economia em torno de R$ 80 bi-
lhões, em contrapartida, reestrutura a carreira militar e, ao fazer isso, 
aumenta-se o gasto com a categoria em R$ 90 bilhões com bônus, 
salários melhores e algumas carreiras militares sendo igualadas a 
carreiras da União. Então, de forma líquida, a reforma dos militares 
vai economizar R$ 10 bilhões em 10 anos. Quando colocamos a conta 
no papel, vemos que não houve grandes alterações na questão de 
privilégios da carreira. 

Quais são as principais mudanças no 
sistema de capitalização?

Um dos pontos mais críticos, e que não foi destrinchado, é 
o da capitalização, que não está na PEC, mas está como uma 
lei complementar. Na capitalização, você é responsável pela sua 
própria aposentadoria fazendo uma poupança ao longo da sua 
vida em trabalho. A proposta prevê que a contribuição patronal 
das empresas acabe. Isso vai fazer com que a contribuição do tra-
balhador diminua bastante ao longo dos anos. O trabalhador para 
ter uma aposentadoria condizente com a média do seu salário ao 
longo da vida vai precisar contribuir muito, comprometendo uma 
parcela maior da sua renda, o que é extremamente problemático. A 
capitalização tem vários outros problemas, entre eles, pode-se criar 
uma geração de pessoas recebendo um salário mínimo. As empresas 
ao perceberem que, sem a contribuição patronal, o custo trabalhista 
diminui, podem forçar o trabalhador a “optar” pela capitalização. 
Isso vai matar o regime de repartição. 

Qual a justificativa para cortar a contri-
buição patronal? 

A capitalização é muito mal explicada. O Paulo Guedes tem 
um discurso que as empresas têm um custo muito alto sobre a 

folha de salário e que cortar a contribuição patronal e dar ao tra-
balhador uma parcela maior desse processo, segundo ele, geraria 
mais empregos. Mas, um trabalhador jovem de 25 anos tem muito 
mais capacidade de ter um plano de capitalização do que um tra-
balhador de 45 anos, casado, com família, que tem uma parcela 
da renda comprometida com outros gastos. Isso pode gerar no 
setor privado a preferência por contratar jovens em detrimento de 
algumas faixas etárias.

afinal, por que o sistema previdenciário 
precisa ser revisto?

A principal razão é a questão demográfica. Somos uma 
população que tem envelhecido muito rápido. Nosso regime é de 
repartição, ou seja, o jovem que está trabalhando hoje financia 
quem está aposentado. Essa relação entre quem está ativo e inativo 
tem que ser elevada para que o sistema tenha uma sustentabilidade 
a longo prazo. Essa relação já foi de 8 ativos para um inativo em 
2000 e, ela deve chegar até 2060, ao número de 3 ativos para cada 
inativo. Basicamente, 5 pessoas que financiavam um aposentado, 
não vão financiar mais. 

Outro motivo é a questão fiscal, o Estado tem uma parte muito 
grande do orçamento consumida pelo gasto público, em termos pri-
mários da União, estamos falando de 56% de gasto com Previdência. 
Do ponto de vista fiscal isso absorve muito do orçamento público 
e a sustentabilidade das contas públicas, o que é um problema 
sério do Brasil, que se agravou com a crise de 2014, é e visto pelo 
mercado como um risco que enxerga no governo uma incapacidade 
de honrar seus compromissos. 

Há também um terceiro eixo voltado para equidade. Há pro-
blemas de distorções no regime próprio dos servidores públicos da 
União e dos estados. Há uma quantidade grande de funcionários 
que se aposentam ganhando acima do teto constitucional, temos 
problemas de salários altos em carreiras do setor público que não 
contribuem de forma progressiva de acordo com o que recebem. 

a quais fatores se atribuem a diminuição 
de ativos?

A taxa de natalidade tem diminuído muito, principalmente, 
desde as décadas de 70 e 80. As pessoas têm menos filhos do que 
tinham quando a Previdência foi modelada e faz com que tenha-
mos menos pessoas em idade para trabalhar do que tínhamos 
há 30 anos.

Pós-críticas
O Ministério da Economia havia decretado sigilo sobre os 

cálculos usados para embasar a reforma da Previdência. Após 
repercussão negativa, o governo liberou uma apresentação 
de 12 páginas com os dados.

Ar
qu

ivo
 P
es

so
al

autonomia para o inPi 

A posição do Brasil como um país subdesenvolvimento é uma realidade 
que o mundo inteiro conhece. Porém, para mudar esse cenário, é 
necessário uma série de medidas, especialmente, na esfera governa-

mental mediante o planejamento estratégico em médio e longo prazo. Mas 
se não é possível induzir o crescimento de modo mais acelerado, aconselha-se 
que o poder público se abstenha em dificultar ações e prestação de serviços 
de interesse de diferentes segmentos da sociedade.

A burocracia oficial tem prejudicado a atuação proativa do Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial (INPI) - responsável pelo registro de todos os 
temas relacionados às marcas e patentes brasileiras. Ultimamente, a função 
do INPI em cuidar de propriedade intelectual e industrial das marcas tem 
sido um fiasco, começando pelo acúmulo de processos. De acordo com dados 
fornecidos à Câmara dos Deputados, em Brasília, há uma média de 250 mil 
volumes de patentes aguardando análise. Essa falta de estrutura prejudica 
o cenário interno, mas causa reflexos negativos também no exterior, já que 
muitas empresas solicitantes do serviço são internacionais.   

A situação do órgão é tão preocupante que já é analisada na Câmara 
dos Deputados. Inclusive, o projeto de Lei 3406/15 visa impedir o bloqueio 
do orçamento do instituto, atualmente vinculado ao Ministério da Economia. 
Segundo os parlamentares, o INPI é autossustentável com receitas obtidas 
pelos serviços prestados. Mas, para desespero de seus administradores, gran-
de parte o orçamento é contingenciado pelos cofres da União. Estima-se que 
cerca R$ 400 milhões estão retidos, enquanto a qualidade de atendimento 
do INPI se definha por falta de infraestrutura essencial para atender as de-
mandas. O governo federal, em sua escalada de contenção de gastos, não 
deveria permitir que o órgão fosse incluído na lista de cortes.

No PL apresentado no Congresso, os parlamentares almejam a auto-
nomia do INPI, pois a decisão seria um salto na competitividade na hora 
do Brasil disputar as patentes. A informação que se tem é que os políticos 
querem discutir o tema por reconhecer a importância da inserção no mercado 
internacional. Contudo, para isso acontecer, é preciso autonomia a partir 
de condições técnicas. Atualmente, o governo tem defendido ferozmente a 
privatização de tudo e essa é uma tese eminentemente ideológica, atrelada 
às promessas de campanha do atual presidente do país. 

  A autonomia do INPI permeia os escaninhos do Congresso e, em breve, 
irá se tornar assunto público diante de sua importância e proeminência, 
especialmente junto à classe artística e também do segmento econômico. 
O governo, do alto de sua superioridade, pode até se posicionar contra, mas 
fica registrado que o modelo atual, no qual o INPI é sucateado, mesmo tendo 
dinheiro em caixa, é desastroso.

alhos com bugalhos

A instalação do tal inquérito 
das fake news no Supremo 
Tribunal Federal (STF) é uma 
aberração jurídica: se pôs um 

tribunal, garantidor dos direitos funda-
mentais, a patrocinar medidas típicas 
de poderes de exceção. Criou-se um 
monstrengo no qual um juiz acumula 
os papéis de alvo potencial do crime, 
condutor do inquérito policial e árbitro 
final da causa. Ou seja: ao mesmo tem-
po que é vítima, é acusação, autoridade 
policial e autoridade judicial. O processo 
penal, o devido processo legal e a Carta 
Maior entram em colapso. 

Não há dúvida de que grupelhos 
truculentos alimentam um ódio insidioso 
contra o Supremo, e não são meia dúzia 
de haters de redes sociais, muito menos 
um general de pijama – aquilo que na ca-
serna se define como “marimbondo sem 
ferrão” – que querem denegrir a imagem 
da Corte.  Há tempos, como subproduto da 
Lava Jato, parte considerável do Ministério 
Público Federal (MPF), sobretudo os sem 
limites de Curitiba, engajaram-se num 
projeto de poder. 

A patacoada ficou clara em maio 
de 2017, na operação “Joesley Batista”, 
quando Rodrigo Janot, então o número 1 
do MPF veio para a imprensa denunciando 
o “estado de putrefação de nosso sistema 
de representação política”, deixando 
claro que existia no Parquet uma missão 

estranha à sua: limpar a República, subs-
tituindo a elite política tradicional por 
uma outra, pura e casta. O resultado aí 
está, em parte. 

“Tenho vergonha do STF!”. A frase, 
proferida num avião por um advogado 
anônimo, vem funcionando como palavra 
de ordem, no submundo dos grupos de 
WhatsApp, ferramenta onde as fake news 
rolam soltas e os manipuladores adoram 
misturar alhos com bugalhos. 

Óbvio que insultos são detestáveis, 
mas não configuram necessariamente 
crime. Quanto mais poder e publicidade 
envolverem uma autoridade, maior deve 
ser a tolerância com vitupérios disparados 

contra ela por cidadãos. Essa é a boa dou-
trina das democracias, cultivada no STF. 

Mas a linha é tênue: a liberdade de 
expressão está acima de qualquer outro 
valor? Não. É preciso deixar claro que 
crimes são cometidos sob seu manto. 
Inexiste censura prévia, e é isso o que a 
Constituição da República, CR, repudia. 
Mas isso não quer dizer que detratores 
comuns ou públicos estejam imunes a 
consequências legais. O artigo 5º da CR 
veda a interdição à livre manifestação 
do pensamento, mas também protege a 
honra alheia, e os crimes contra ela estão 
todos tipificados no Código Penal, artigos 
138, 139 e 140.
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o documento está disponível em:
http://www.previdencia.gov.br/

http://www.previdencia.gov.br/
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eujácio silva

zema, Pt e PsdB 
Foi enorme o rosário de reclamações de alguns governistas 

em relação à recondução da diretoria da Copasa na última 
eleição do Conselho de Administração da empresa. O motivo 
da insatisfação: são todos petistas.  

cena um. No segundo turno das eleições, a maioria dos 
petistas apoiaram a candidatura de romeu zema (Novo) ao 
Palácio da Liberdade. 

cena ii. À época, o candidato de oposição ao atual gover-
nador era antonio anastasia (PSDB). Porém, logo no início 
do mandato, o partido do senador passou a fazer parte da 
administração, mesmo tendo sido adversário do chefe do 
executivo. Ora veja, se o PSDB que foi oposição declarada pode 
ser governista, não há razão para se reclamar da presença de 
petistas na atual gestão.

 

Política em ouro Preto
São poucas as informações sobre a situação política do 

prefeito de Ouro Preto, Julio Pimenta (MDB). Inclusive, não há 
uma avaliação confiável de como seria uma possível reeleição 
para a prefeitura local. 

Política em Vespasiano 
Quem quiser deixar o ex-secretário de Estado de Cidades 

carlos murta (PP) chateado, basta dizer que ele disputará, mais 
uma vez, à prefeitura de Vespasiano. Ele nega essa possibili-
dade, no entanto, a atual prefeita ilce rocha (PSDB), ligada 
politicamente a murta, anda preocupada com a situação. Quer 
dizer, se seu antigo padrinho resolver participar oficialmente do 
pleito, tudo pode ficar indeterminado do ponto de vista político. 

reforma esperada
Muitos são os especialistas e palpiteiros que comentam a 

respeito da reforma da Previdência, no entanto, o jornalista 
global João Borges vai além, segundo ele, para garantir a 
retomada da economia, a reforma econômica será essencial, 
caso contrário, tudo pode não passar de um arremedo.

covardia com a população
Quando o sigilo dos dados que embasam a reforma da 

Previdência ainda ecoava nos corredores do Congresso, o 
historiador leandro karnal atacou: “É assustador e mais, 
fere a liberdade de informação prejudicando diretamente à 
população que tem o direito de saber o que vai ser feito para 
resolver o futuro de cada um dos brasileiros em breve”.    

Popularidade de kalil
Tido como o prefeito mais popular de Minas, alexandre 

kalil tem média de 70% de aprovação da população. Por 
conta disso, quando o assunto é sucessão da prefeitura, os 
interessados no assunto sempre dão um passo atrás. Apesar 
de quererem participar do pleito, estão cautelosos já que, se 
fosse hoje, ele seria reeleito com muita facilidade, dizem os 
especialistas.

kalil ii
O prefeito de BH, Alexandre kalil, afirmou que aceitou o 

convite do presidente nacional do PSD, gilberto kassab, para 
filiar-se ao partido. No entanto, kalil descartou a possibilidade 
de assumir o comando da legenda em Minas Gerais ao dizer:  
“Não tenho saco para cuidar de partido”. 

escritor irritante
Segundo a jornalista cristiana lôbo, o Palácio do Planalto 

já não sabe mais o que fazer para se desvencilhar do escritor 
olavo de carvalho, que volta e meia, ajuda a colocar lenha na 
fogueira que queima as vaidades do governo federal. 

Batendo lá e cá...
Ao participar de um debate, o jornalista carlos lindenberg 

foi bastante duro nas críticas ao governo Bolsonaro (PSL) e 
mais cáustico ainda contra o governador romeu zema (Novo), 
a quem considera como um inexperiente na área política.

Brasil X estados unidos
Chamada a opinar sobre a questão da instalação de uma 

base americana em Alcântara, no Maranhão, para o lança-
mento de foguetes, o parlamentar  Bira do Pindaré (PSB) foi 
enfático: “O problema é que os americanos chegam devagar, 
mas depois vão tomando conta da área. E quem vai ter cora-
gem ou estrutura para dar ‘um chega pra lá’ nos gringos?”. 
Indagou o político.   

Preservando o stF
“As pessoas podem criticar os ministros, darem suas opi-

niões e fazerem manifestações de toda ordem. Mas contra os 
ocupantes do Supremo Tribunal Federal (STF) isso é proibido. 
Eles são intocáveis”, indica o diretor do Instituto de Estudos 
Avançados da USP, Paulo saldiva. 

encurralando o governo
Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), os 

deputados se prepararam para fazer oposição ao governador 
romeu zema (Novo).

Poder do centrão
Já em Brasília, segundo apurou a jornalista natuza nery, os 

deputados do Centrão não querem fazer parte da base aliada 
do governo, pois preferem negociar com o Planalto caso a 
caso. “E olha que são mais de 200 parlamentares”, informa 
a comunicadora.

sucessão em Belo Horizonte
abre crise no democratas

A sucessão da Prefeitura de Belo 
Horizonte entrou em pauta, mais 
uma vez. Agora, por intermédio da 
deputada estadual Ione Pinheiro 

(DEM). Recentemente, a parlamentar disse, nos 
corredores da Assembleia Legislativa em alto e 
bom som, que, mesmo que o senador Rodrigo 
Pacheco seja contra, ela seguirá em frente.

O assunto esquentou porque o próprio Pache-
co, presidente do Democratas mineiro, incentivou 
a saída do deputado João Vítor Xavier do PSDB 

para que fique à disposição da disputa à PBH no 
próximo ano. Pelo visto, a decisão do senador foi 
isolada, sem debater com os demais interessados 
no tema e isso levou Ione a não concordar com o 
método, partindo para um campo de ação próprio 
em relação às eleições na capital mineira. 

disputa pesada

Em Brasília, circula a boca pequena que o 
ex-presidente dos Democratas Carlos Melles 
anda batendo pesado contra as práticas de 
Pacheco. Durante anos, Melles comandou a 
sigla em Minas e, ao ser eleito senador, Pacheco 

logo passou a ocupar o posto de presidente 
do partido, tirando Melles do comando e, por 
coincidência, ele também não foi reeleito a 
deputado federal. Pouco tempo depois e por 
manter forte relacionamento com a cúpula do 
partido em todo país, Melles acabou sendo 
nomeado presidente do Sebrae Nacional. Com 
isso, voltou a se cacifar politicamente em Minas, 
dividindo o prestígio com Pacheco. 

Não considerando existir outra liderança 
nas últimas semanas, Pacheco fez articulações 
visando à sucessão de Belo Horizonte. Inclusive, 
sua união com o senador Antonio Anastasia 
(PSDB) ganha cada vez mais força. E foi assim 
que surgiu a tese de apoiarem, antecipada-
mente, o nome do experiente deputado João 
Vítor Xavier na peleja, tanto que o parlamentar 
abandonou o PSDB depois de anos filiado.  

Agora, o que se sabe é que os tucanos da 
capital, irritados com a atitude do senador, que-
rem dar o troco. A ideia é sustentar nomes como 
o de Ione Pinheiro à sucessão da PBH, tendo 
por finalidade fustigar o projeto em andamento 
por parte da esfera estadual do Democratas. 
“Pacheco tem discutido o assunto apenas 
com sua assessoria, nos deixando à margem 
dos acontecimentos. Inclusive na questão da 
formação e dissolução dos diretórios munici-
pais teria de haver mais diálogo, mas isso não 
aconteceu. Se é para ser assim, vamos para o 
confronto sem problemas”, dispara a deputada.

sem reflexos

A sucessão nas grandes cidades, assim 
como de Belo Horizonte, é um assunto que não 
tem a menor ressonância da Cidade Adminis-
trativa.  Assessores palacianos garantem que o 
governador Romeu Zema (Novo) não almeja 
discutir sobre isso tão cedo. Envolto em sérios 
problemas, o chefe do Executivo busca colocar 
a máquina estatal nos trilhos visando atender 
minimamente as demandas. 

As informações sobre o tema são mínimas, 
no entanto, circula nos meios jornalísticos que o 
Partido Novo se movimenta para apoiar alguns 
pretendentes às prefeituras das cidades com 
população acima de 100 mil habitantes. Mas, 
tudo isso ainda estaria sendo discutido à espera 
de uma orientação nacional da sigla.

36º Congresso Mineiro de Municípios
acontece nos dias 14 e 15 de maio na capital

O turismo como vetor para o desen-
volvimento municipal também 
será assunto do 36º Congresso 
Mineiro de Munic ípios,  que 
será promovido pela Associação 

Mineira de Municípios (AMM), nos dias 14 
e 15 de maio, no estádio Mineirão, em Belo 
Horizonte. No primeiro dia do evento, os 
participantes poderão debater estratégias 
para a promoção e comercialização do turis-
mo, falar do desenvolvimento das regiões e 
estratégias para aumentar os investimentos 
no setor.

A programação conta com autoridades 
no assunto, ligadas ao Ministério do Tu-
rismo, com importantes conhecimentos e 
programas que podem ajudar a alavancar 
o turismo no estado, que tem importantes 
destinos turísticos. As palestras trarão temas 
de interesse, como as causas de atrasos na 
execução de obras de infraestrutura turísti-
ca; captação de investimentos internacio-
nais, bem como o turismo como gerador 
de emprego e renda.

As linhas de financiamento disponíveis 
para apoiar a estruturação dos destinos com 
projetos públicos de infraestrutura turística 
e f inanciamento de empreendimentos 
privados também terão espaço no painel, 
como o Prodetur + Turismo, que credencia 
projetos de estados, municípios e da inicia-
tiva privada à obtenção de financiamentos.

Nas palestras, os interessados poderão 
conhecer uma ferramenta do Ministério 
do Turismo para acessar empréstimos em 
condições especiais e aprimorar atrativos. 
O Prodetur + Turismo, que credencia pro-
jetos de estados, municípios e da iniciativa 
privada à obtenção de financiamentos. “O 
Congresso é uma ferramenta que será aliada 
das cidades mineiras para que os gestores e 
representantes municipais possam conhecer 
as estratégias de crescimento econômico e 
as possibilidades do setor”, ressalta o pre-
sidente da AMM, Julvan Lacerda.

congresso

O tema do congresso neste ano será “Novos 
governos. Perspectivas, Desafios e Compromis-

so com os Municípios.” Em 2019, o congresso 
marca um ano de muito trabalho e empenho 
da gestão da AMM para conquistar os direitos 
constitucionais dos municípios, após os inúme-
ros atrasos nos repasses de verba do governo 
do estado.

Os participantes podem conferir, além da 
entrega do “IX Prêmio Mineiro de Boas Práticas 
na Gestão Municipal”, palestras sobre temas 
do dia a dia da administração pública, fóruns, 
painéis, debates e eventos com discussões 
imprescindíveis ao dia a dia do municipalismo.

Palestras
II Seminário de Procuradores, Controladores e Ouvidores Municipais.
II Espaço Cidade & Cultura & Gastronomia.
II Seminário de Cooperação Municipal no Território Regional de Saúde.
II Seminário de Tecnologia e Inovação para a Gestão Pública Municipal.
II Encontro Mineiro de Prefeitas, Vice-Prefeitas e Vereadoras.
IV Seminário de Assistência Social.
VII Fórum Mineiro de Educação.
VII Encontro Estadual de Secretários Municipais de Meio Ambiente,
Obras, Pecuária e Agricultura.
IX Congresso Mineiro de Vereadores.
IX Prêmio Mineiro de Boas Práticas da Gestão Municipal.
1ª Reunião Itinerante do Conselho Político da CNM.
34ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios.

“congresso é uma ferramenta que será aliada das cidades mineiras”
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O Brasil deu mais um importante passo para 
democratizar a concessão de crédito a consumi-
dores e empresas. No último dia 8, o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) sancionou a lei que desbu-
rocratiza as regras do Cadastro Positivo. Com a 
modernização do texto, o país se junta a modelos 
internacionais bem-sucedidos que já usam o mes-
mo padrão que será implantado aqui. O Cadastro 
Positivo é uma política pública prevista na Agenda 
BC+, do Banco Central do Brasil, com o objetivo 
de reduzir o custo do crédito. Ele funciona como 
um banco de dados que consolida o histórico 
de crédito de pessoas físicas e jurídicas, com 
informações sobre o cumprimento de obrigações 
financeiras, dos pagamentos de dívidas e contas 
de concessionárias de serviços continuados, como 
água, luz, gás, esgoto e telecomunicações. 

Com a nova lei, o cadastro de bons paga-
dores seguirá a mesma regra que vale hoje 
para o negativo: as instituições poderão incluir 
informações no sistema sem autorização prévia 
dos clientes, passando os dados a serem inseri-
dos de forma automática. Entretanto, a pessoa 
física ou jurídica poderá solicitar a retirada das 
informações a qualquer momento. A aprovação 
do novo Cadastro Positivo traz ao país uma nova 
e abrangente forma de apuração do risco de 
crédito, assim como já é feito nos mercados mais 
sofisticados do mundo. 

O Brasil era uma das poucas grandes eco-
nomias mundiais que não possuía um sistema 
de Cadastro Positivo eficiente e amplamente 

difundido, o que é apontado por especialistas 
como uma das causas pelas quais o país tem um 
dos maiores spreads bancários do mundo, que é a 
diferença entre os juros que as instituições finan-
ceiras pagam para captar recursos e o que elas 
cobram efetivamente para quem emprestam. O 
novo modelo de Cadastro Positivo aprovado no 
Brasil, que já é uma realidade em muitos países, 
beneficia milhões de pessoas ao redor do mundo. 
Nesses locais houve uma transformação no mer-
cado de crédito, com redução dos juros, aumento 
da concessão de crédito e da bancarização da 
população.

Atualmente, o Cadastro Positivo reúne infor-
mações de apenas 10 milhões de brasileiros. E a 
perspectiva, com a nova lei, que tornou a adesão 
automática, é que o Cadastro Positivo alcance 130 
milhões de consumidores e que, nos próximos 
anos, sejam injetados na economia cerca de R$ 
1 trilhão em investimentos, desse total, cerca de 
R$ 520 bilhões apenas no âmbito das pequenas 
e médias empresas, segundo dados do governo 
federal.

Com a implantação do novo Cadastro 
Positivo, que entra em vigor dentro de 90 
dias contados a partir da data da sanção da 
lei, que foi no dia 8 de abril, a expectativa é 
que sejam criadas condições mais favoráveis 
de financiamento e juros a consumidores e 
empresas que estejam em dia com seus com-
promissos financeiros. A avaliação de crédito 
será mais individualizada e assertiva, fazendo 

com que os clientes sejam analisados pelo seu 
histórico de pagamentos, ou seja, pelas contas 
pagas, e não apenas pelos compromissos que 
estão atrasados.

O novo modelo também favorecerá mais as-
sertividade por parte do empresário nos processos 
de concessão de financiamentos, empréstimos e 
compras a prazo. Isso tudo sem afetar a proteção 
de dados sensíveis e o próprio sigilo bancário 
que permanecem preservados, como todas as 
demais exigências previstas no Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). As mudanças nas regras 
do Cadastro Positivo também devem estimular 
a competição na oferta de crédito entre institui-
ções financeiras, como fintechs, cooperativas, 
pequenas financeiras e também entre empresas 
do varejo.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Hori-
zonte (CDL/BH) acredita que o novo Cadastro Posi-
tivo ajudará a modernizar o sistema financeiro do 
País e elevará o Brasil ao patamar de países de-
senvolvidos, com benefícios para consumidores e 
empresários. Por isso, a CDL/BH, juntamente com 
as demais entidades representantes dos setores 
de comércio e serviços do país atuou fortemente 
para conseguir que o novo Cadastro Positivo 
fosse aprovado e sancionado, pois, estamos em 
um momento em que precisamos de ações que 
contribuam para o crescimento da economia, 
favorecendo a queda dos juros e fomentando o 
consumo. E o novo Cadastro Positivo, com certeza, 
irá favorecer neste processo.

cooperativas de crédito
ganham espaço no Brasil

modalidade
de crédito

Bancos 
(% ao mês, em média)

sicoob
(% ao mês, em média)

crédito pessoal 6,57 2,14

crédito consignado 1,91 1,64

Financiamento 
de veículos

1,64 -

cartão de crédito 
parcelado

8,48 4,43

crédito rotativo 12,33 7,94

cheque especial 12,52 6,28

História
O Sicoob Divicred nasceu em 1996, por meio de um grupo de 20 empresários. “No dia 8 de maio de 

1997, abrimos nossa primeira agência, em Divinópolis”, recorda o presidente.
O negócio começou com R$ 10 mil em caixa. “Era R$ 500 para cada empresário e iniciamos com 8 

funcionários para nos auxiliar. Depois de 30 dias dispensamos duas pessoas, por medo de não dar conta 
de pagar a folha de pagamento. Tivemos um prejuízo grande, nossos malotes foram roubados e precisamos 
pegar dinheiro com a Central para que pudéssemos virar o ano. Hoje vivemos tempos melhores e, assim, 
vamos fazendo um bom trabalho e buscando cada vez mais mercado”. conclui Urias.

O cenário do cooperativismo está em ex-
pansão no país. De acordo com dados da 
Organização das Cooperativas Brasileiras 
(Sistema OCB), nosso país já conta com 

6.655 instituições cooperativas que atuam em 13 
diferentes ramos econômicos e reúnem 13,2 
milhões de associados, além de gerar 376,7 mil 
empregos. A região Sudeste concentra mais de 
50% das cooperativas de crédito do país, sendo 
que Minas Gerais representa 11,6% desse número, 
com 774 cooperativas registradas no Sistema Oce-
mg. Com uma participação anual de 7,3% no PIB 
mineiro, o setor, que agrega 1373.173 associados 
e 36.128 empregados, é responsável por uma 
movimentação anual de R$ 38,3 bilhões.

Tendo como diferencial um atendimento mais 
personalizado, baixo valor nas taxas e rentabilidade 
ao cooperado, o segmento é considerado promissor. 
No estado, o Sicoob Divicred é um exemplo. Atual-
mente, com 11 agências, a cooperativa emprega 180 
funcionários e possui um ativo de R$ 360 milhões. 

Segundo o presidente da cooperativa, Urias 
Geraldo de Sousa, o crescimento das cooperativas 
tem sido de 20% ao ano devido à facilidade do 
serviço prestado. “A cooperativa é nossa, a renta-
bilidade anual é dividida aos nossos cooperados. 
Somos uma família, o cliente não é só mais um, 
ele é o dono e isso promove essa expansão”.

Ele informa que o público é variado. “É 
semelhante a bancos comuns, atendemos a em-
presários, comerciantes, indústria, pessoas físicas 
e jurídicas”.

A cooperativa está no mercado a pouco tempo, 
o que para o presidente é uma certeza maior de 
crescimento. “Os bancos tem décadas na frente 
e nosso sistema vem de uns 30 anos pra cá. Ou 
seja, ainda temos muito a crescer, contudo, o que 
conquistamos é significativo”.

Vantagens
O gerente comercial do Sicoob Divicred José 

Ângelo Souza explica as vantagens de ser um 
cooperado. “O banco comum é um comércio, nós, 
como cooperativa, fomentamos os negócios e a 
indústria. Tudo isso com taxas mais baixa”.

Segundo ele, todos os produtos bancários exis-
tentes no mercado são oferecidos pela instituição. 
“Só que com mais vantagens porque as cooperati-
vas não tem fins lucrativos. Mesmo assim, quando 
se encerra o balanço anual do sistema, os bancos 

falam de lucro e, nós, de sobra. Tudo é dividido e 
distribuído com os cooperados em dinheiro”.

Para uma empresa, os benefícios são ainda 
melhores. “Tem banco que cobra para fazer de-
terminados serviços e não estão errados por isso. 
Mas, aqui, nós bonificamos os cooperados que 
usam nosso sistema para fazer o pagamento do 
seu empreendimento”.

Além disso, nosso sistema trabalha com 
qualquer pessoa. “Ela só tem a ganhar. A base 
de negócios entre uma cooperativa e outra é 
semelhante, mas, de um modo geral, para ser 
cooperado é preciso adquirir uma cota e, quando 
ele quiser sair, a retira cheia e sem descontos”. 

Com o olho no futuro, Urias espera crescimen-
to para 2019. “Temos nossa Central que nos dá 
um apoio grande. Inauguramos no mês passado 
uma agência que tem um modelo novo e é muito 
funcional. Deste modo, vamos fazendo um bom 
trabalho e buscando espaço”.

Banco x cooperativa

gerente comercial do sicoob divicred, José ângelo souza,
e o presidente da instituição, urias geraldo de sousa

novos rumos para os bons pagadores

JE
di

to
ri

al

endereço errado
Para o jornalista merval Pereira, os parlamentares, acos-

tumados com a era da troca de favores pelo votos em plenário, 
podem estar batendo na porta errada. Será? 

maia X Bolsonaro
“Mesmo apoiando o início do processo da reforma da Previ-

dência, o presidente da Câmara, rodrigo maia (DEM), vai dar 
uma sacolejada em Bolsonaro (PSL) como forma de mostrar 
poder”, avalia a comunicadora cristiana lôbo.

Problemas à vista
Os especialistas em educação estão criticando fortemente 

o governo federal depois do anúncio da medida que vai acabar 
com os conselhos sociais, aqueles que dão suporte às ações do 
Palácio do Planalto. Um assunto realmente muito polêmico.

olavo X militares
Em Brasília, procura-se alguém com habilidade para ten-

tar minimizar o ânimo entre olavo carvalho e os militares, 
inclusive alguns ministros e assessores diretos da Presidência 
da República. Quem se habilita? 

sem base aliada
Em Minas e em Brasília, zema (Novo) e Bolsonaro (PSL) 

convivem com um problema idêntico: falta de deputados para 
formar uma base aliada sólida, ou seja, a maioria na hora das 
votações. 

 

sombra
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comparou o papel de 

vice-presidente a uma sombra que, às vezes, não se guia de 
acordo com o sol. “A gente continua dormindo junto. O pro-
blema é quem vai lavar a louça no final do dia”.

comunicação do governo
Os meios de comunicação estão comemorando a ida de 

Roberto Bastianetto para a Secretaria de Comunicação Social 
do governo mineiro.

mailto:cristina.reis@cdlbh.com.br
https://www.oseudinheirovalemais.com.br/tipos-de-cooperativas/
https://www.oseudinheirovalemais.com.br/tipos-de-cooperativas/
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leíse costa

restaurantes investem em delivery por
aplicativos para garantir faturamento

“Só não fechei as portas por 
ter transformado minha estrutura 
em delivery”, a fala é de Matheus 
Daniel, proprietário do restaurante 
Daniel Cook’s, com duas unidades 
em Belo Horizonte.  O empresário 
mineiro viu o número de pratos 
vendidos diariamente cair de 600 
para 100 no ano passado. De 
acordo com a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel), 
Daniel não estava sozinho nesse 
cenário, o índice de empresas do 
setor de alimentação que gerava 
prejuízos, no mesmo período, 
atingia 28%. 

Por um lado, dados da Abrasel 
apontam que o brasileiro gasta 25% 
do seu orçamento somente com 
alimentação fora do lar, por outro, 
os clientes pareciam estar em outra 
praça. O iFood, líder em delivery 
online com 17,4 milhões de pedidos 
no último mês, no Brasil, não deixava 
dúvidas: sua grama era mais verde. 
“Pedidos delivery sempre existiram, 
mas chegou alguém com a ideia de 
transformar um aplicativo numa praça 
de alimentação, onde o cliente tem 
várias opções para escolher. Todas as 
empresas que optam por esse canal 
tem uma grande oportunidade de 
crescimento porque passam a atender 
dois públicos, local e online, sem au-
mento de custo e infraestrutura”, ex-

plica Daniel. Das 400 entregas diárias 
que seu restaurante realiza, 70% dos 
pedidos acontecem pelo aplicativo.

Os resultados são tão promissores 
que a própria Abrasel-MG vai lançar 
seu aplicativo. Segundo o presidente 
da associação, Paulo Solmucci, a 
experiência já é bem sucedida no 
Amazonas e no Paraná. “Agora 
vamos lançar em Minas e a ideia é 
levar para todo o Brasil”. Para o em-
presário, o diferencial em relação aos 
aplicativos que já existem será a taxa 
de comissão. Normalmente, ela é na 
casa de 20% e a do AbraFood vai ser 
mais barata, com um valor fixo por 
mês, explica. A PedidosJá, por exem-
plo, cobra 15% e não incide a taxa de 
entrega na base para a comissão”, diz. 

Para o negócio de Marcelle 
Padovani, uma das proprietárias 
do Las Chicas Vegan, restaurante 
vegano localizado no Edifício 
Arcangelo Maletta, as entregas 
por aplicativos representam me-
tade de todo o faturamento. “A 
vantagem é o aumento do meu 
faturamento. É muito prático por-
que recebo os pedidos já prontos, 
com todas as informações do 
cliente e seu prato em um clique 
no meu computador, o que torna 
tudo mais fácil”, avalia a empre-
sária que, em média, realiza 40 
entregas por dia, exclusivamente 
por meio de aplicativo.

Para ela, o segredo é o cuida-
do. “Não basta apenas ter o app, 
precisamos ser atentos e preparar 
tudo no tempo estipulado e man-
dar com todas as especificações 
que cada cliente pediu em uma 
embalagem resistente e boa. Tudo 
isso faz diferença no final”. Mar-
celle paga uma taxa de 12 à 30% 
sobre os pedidos para o serviço 
de delivery. “Só de não precisar 
contratar motoboys já vale a pena 
para mim”.

Diferente dos que precisaram 
se adaptar, o mineiro Henrique 
Mol, diretor executivo da Fórmula 
Pizzaria, rede de pizzas presente 
em quatro estados, mirou desde 
o início no modelo de negócios 
delivery. “Cada vez mais, o fatura-
mento vem aumentando por meio 
de aplicativos. É uma realidade que 
o consumidor quer: facilidade na 
palma da mão. O reflexo é nítido, 
70% das lojas franqueadas migram 
para os apps como canal de venda, 
seja próprio ou de terceiros”.

Já Daniel, tem ressalvas sobre as 
taxas. “Não é o melhor dos mundos. 
Estamos falando de taxas de 20 a 
30%. Encaro isso como uma verba 
de marketing, não acho justo, é uma 
porcentagem grande, mas ele tem 
um alcance que eu não conseguiria 
ter se investisse o mesmo valor em 
propaganda paga”, destaca. “No 
frigir dos ovos, quem está pagando 
é o consumidor final porque além da 
comida, paga por uma embalagem, 
motoqueiro e comodidade”.

Hoje, o empresário avalia que 
seu negócio é até mais rentável 
que antes da adaptação ao de-
livery. “A margem de lucro dos 
restaurantes é de 8 a 13% sobre o 
faturamento”. O índice é 5% maior 
em relação ao faturamento de 
2013, quando o negócio começou. 

O cenário, apesar de indicar 
melhora, é irrisório comparado 
há 30 anos, quando a mãe de 
Daniel comandava outro restau-
rante. “Já tivemos margens de 
25 a 30% de lucro. Hoje, 60% 
das vendas do restaurante físico 
são de vouchers de refeição, esse 
cartão leva 6% da minha lucrati-
vidade e só vai me pagar daqui 
um mês. Antigamente, minha 
mãe recebia 90% em dinheiro 
e 10% cheque”. Atualmente, 
apenas 5% dos pagamentos 
realizados nos restaurantes são 
feitos em dinheiro. Para voltar 
a margem de lucratividade da 
década de 80, o empresário 
brinca que uma cerveja sairia 
por R$ 18. “O cliente vai dizer: 
muito obrigado!”.

os mais pedidos de casa*

1º lugar

Lanche

6º lugar

Comida saudável

2º lugar

Pizza

7º lugar

Comida italiana

3º lugar

Comida brasileira

8º lugar

Comida árabe

4º lugar

Comida japonesa

9º lugar

Carne

5º lugar

Comida chinesa

10º lugar

Sorvete
Fonte: iFood/*referente ao Sudeste
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D A   C O C H E I R A

Pelo terceiro ano consecutivo 
o Sesc, integrado ao Sistema 
Fecomércio MG, Sesc e Senac, 
realizará a Semana Nacional do 
Choro. Diversas atrações estão 
previstas entre os dias 26 e 28 
de abril, em diferentes endereços 
da boemia mineira. O objetivo é 
valorizar, reconhecer e incentivar 
toda a cadeia em torno desse mo-
vimento artístico cultural. O projeto 
é realizado com apoio a Associação 
Clube do Choro de Belo Horizonte 
e da Globo Minas. 

Neste ano, a Semana Nacio-
nal do Choro homenageará a 
flauta e o Sesc convida flautistas 
mulheres, representantes de to-
das as gerações de Belo Horizonte 
e do Brasil, para uma celebração 
à música. Assim como no ano 
passado, o encerramento do 
evento contará com um Minas ao 
Luar especial e terá transmissão 
ao vivo pela Rádio Itatiaia no 
programa A Hora do Coroa, com 
o radialista Acir Antão. 

Protagonismo feminino

O grande destaque da progra-
mação é a flautista Odette Ernest 
Paris (2 de fevereiro de 1929), 
nome importante da história do 
choro no Brasil e que tem notória 
representatividade neste estilo mu-
sical prioritariamente masculino. 
Concertista e flautista francesa, 
Odette chegou ao Brasil aos 20 
anos para integrar a Orquestra 
Sinfônica Brasileira e a Orquestra 
Sinfônica Nacional, participou de 
momentos importantes da histó-
ria musical do Brasil, e dedica-se 
até hoje à pesquisa e ensino de 
música, além das atividades como 
instrumentista. 

Programação

A participação em todas as 
apresentações é gratuita e não 
haverá cobrança de couvert nos 
estabelecimentos. Cada casa par-
ticipante receberá grupos, artistas 
e representantes do choro que 

se destacam na cena mineira e 
nacional. Belo Horizonte é uma re-
ferência no país quando o assunto 
é música instrumental. 

Mesmo sendo um ritmo tipica-
mente carioca, a capital mineira 
também é um reconhecido berço 
de ‘chorões’, como são carinhosa-
mente conhecidos os músicos do 
segmento. Entre os grupos escala-
dos para as apresentações estão: 
Clube do Choro de Belo Horizonte, 
Túlio Araújo e Choro Amoroso, os 
flautistas Bruno Teixeira, Pedro 
Alvarez, Marcelo Chiaretti, Mariana 
Bruekers e Raíssa Anastásia e a Or-
questra Já te Digo. O encerramento 
do evento, no dia 28 de abril, na 
Praça Duque de Caxias, em Santa 
Tereza, contará com um Minas 
ao Luar especial com o Grupo do 
Clube do Choro de Belo Horizonte 
que convida Odette Ernest, Andrea 
Ernest, Alexandre Romanazzi, Ma-
riana Bruekers, Raissa Anastásia e 
Pedro Alvarez para a homenagem 
ao instrumento da flauta.

cidAde AdministrAtiVA - Outro dia comentei sobre o desleixo 
em que foi submetido o Centro Administrativo de Minas, cons-
truído no governo Aécio Neves (PSDB). O governador Fernando 
Pimentel (PT) não gostava do lugar e preferiu voltar ao Palácio da 
Liberdade. Romeu Zema (Novo) tomou posse e o governo voltou à 
Cidade Administrativa. No entanto, o governador não deve andar 
por lá, afinal seus jardins e áreas verdes se transformaram num 
matagal. Como se não bastasse isso, agora o deputado Alencar 
da Silveira (PDT) está denunciando que toda a área está infestada 
de carrapatos.

kAlil em AltA
o prefeito Alexandre Kalil, nome falado para disputar a reeleição 

ou mesmo o Palácio da Liberdade nas próximas eleições, começa a ser 
lembrado pelos manifestantes que estão em sua oposição.

BolsonAro soBe nA PesQuisA - Os índices para o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) melhoraram, principalmente depois de algumas 
medidas como acabar com o horário de verão. O levantamento 
foi feito pela CNI/Ibope que mede a satisfação do povo brasileiro. 

BrAsil É destAQue nA imPrensA AlemÃ - O potencial, a 
diversidade e a peculiaridade turística do estado do Ama-
zonas foi destaque no Die Welt Grenzenlos, um dos mais 
renomados programas de viagem da Alemanha. A equipe 
esteve no Brasil com apoio da Embratur (Instituto Brasileiro de 
Turismo), no fim do ano passado, por meio de ação de press 
trip organizada pela Coordenação de Relações Públicas e 
Assessoria de Imprensa. A reportagem de pouco mais de 
40 minutos aborda, além das belezas da floresta, o açaí, os 
botos, os rituais indígenas, os rios e também parte da vida 
cotidiana dos moradores.
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Falando em eleições, o deputado João Vítor Xavier deixou 

o PSDB e o seu caminho, antes de tudo, é disputar a prefeitura 

de BH no próximo pleito. 

Falando em PsdB, o ex-senador Aécio Neves também pode 

ter outro caminho nos próximos dias. O ex-governador é muito 

lembrado pelos funcionários públicos pelo pagamento que 

recebiam em dia durante o período dele, Anastasia e Alberto 

Pinto Coelho. 

a Prefeitura de Juiz de Fora gastou R$ 160 mil devido a um 

roubo de fiação elétrica de praças, pontes e calçadões. Este tipo 

de roubo vem acontecendo desde 2013. Somente em uma ponte, 

por exemplo, a fiação foi roubada cinco vezes.

domingo, dia 28 de abril 

Lúcio Bem Querer
Delegada Elaine Matozinhos 
Empresário Newton Lubeck

segunda-feira, 29

Senhora Zilda Couto
Ex-deputado Fábio Avelar 
Conselheiro do Tribunal de Contas Mauri Torres
Lêda Rozzeto - Assembleia Legislativa  

terça-feira, 30 

Maria Júlia Antão Lara
Publicitário Antônio Teles
Senhora Regina Abreu

Quarta-feira, dia 1º de maio 

Jornalista Patricia Diou - Rádio Itatiaia 
José Marcelo Alvarenga - Contagem

Quinta-feira, 02 

Ex-prefeito Júlio Laender
Dr. Paulo Schettino 
Jornalista Luiz Fernando Perez
Ex-ministro Roberto Brant
Ex-prefeito Rui Muniz

sexta-feira, 03

Prefeito de Betim - Vittorio Medioli 
Fernando Gouveia 

sábado, 04 

Jornalista Nestor de Oliveira 
Radialista Ricardo Nery - Rádio Itatiaia 
Advogado Mário Genival Tourinho

Sesc divulga programação da
“Semana Nacional do Choro”

grupo do clube do choro
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https://www.youtube.com/watch?v=AhUZpOOIgtI
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Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

AdVogAdA trABAlHistA, esPeciAlistA em direito do trABAlHo, ProFessorA 
uniVersitáriA, escritorA – mivrot@gmail.com

mAriA inês VAsconcelos

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

loraynne araujo

do sorriso à tristeza: por que há 
tantos humoristas com depressão?

Neste mês, o humorista 
Whindersson Nunes, 
por meio de várias men-
sagens nas redes so-

ciais, sensibilizou o Brasil ao revelar 
que está passando por um quadro 
depressivo. E ele não está sozinho 
na lista de pessoas que fazem as 
outras sorrirem, mas que, interna-
mente, não estão bem. Comedian-
tes como Jim Carrey, Chico Anysio, 
Stephen Fry e Eduardo Sterblitch 
já falaram abertamente sobre o 
problema. Para Robin Williams e 
Fausto Fanti, a depressão foi tão 
avassaladora que resultou em fim 
trágico. 

O psicólogo Roberto Debski 
explica que há diferença entre 
depressão e tristeza. “É normal 
passarmos por momentos nos 
quais ficamos tristes com algum 
ocorrido, como a morte de um 
ente querido ou quando algo ruim 
acontece. Porém, isso passa a ser 
preocupante quando esse senti-
mento dura semanas ou meses”. 

Em relação à quantidade de 
comediantes que assumiram pu-
blicamente sofrerem do mal, o es-
pecialista afirma que isso acontece 
porque a doença está difundida 
na sociedade e que os humoristas 
refletem essa realidade. “Essas 
pessoas trabalham com o humor 
diariamente, mas isso não signi-
fica que sejam sempre felizes. Sei 
que parece contraditório, porém 
não é. Às vezes, quando estão 
atuando e contando piadas, estão 
simplesmente interpretando um 
papel, como acontece com qual-
quer outro ator. Além disso, assim 
como qualquer pessoa, elas sofrem 
pressões impostas pela sociedade”.

O edição do Brasil entrou em 
contato com a assessoria de im-
prensa de Whindersson que, por 
meio de nota, disse: “O artista pas-
sou por uma exaustiva rotina nesses 
últimos meses em sua turnê mun-
dial, além de uma extensa agenda 
de gravações, entrevistas e shows 
(...). Entendemos e apoiamos que 
todo artista precisa de um tempo 
em sua jornada para se dedicar a 
carreira, família e dar espaço aos 

projetos pessoais. Pensando sempre 
no seu bem-estar, decidimos adiar 
toda sua agenda de compromissos 
profissionais até meados de julho 
deste ano”.

mal do século

Considerada como o “mal do 
século”, a depressão a cada dia 
atinge mais pessoas no Brasil e no 
mundo. De acordo com dados da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a quantidade de casos 
cresceu 18% em 10 anos e até 2020 
a doença será a mais incapacitante 
do planeta. 

Além disso, ainda segundo 
a OMS, o Brasil é o campeão de 
casos de depressão na América La-
tina: quase 6% da população, um 
total de 11,5 milhões de pessoas, 
sofrem com a doença. 

 “O aumento no índice acon-
tece em todas as faixas etárias 
e com diferentes níveis sociais. 

As demandas da vida moderna, 
a falta de tempo para realizar 
atividades de lazer e que geram 
prazer, além do alto índice de 
consumismo estão deixando as 
pessoas, a cada dia, mais doen-
tes”, explica o psicólogo. 

Outro ponto destacado por 
Debski é o fato da depressão afetar 
também aspectos físicos. “Por isso, 
o tratamento deve ser feito de ma-
neira multidisciplinar. Apenas to-
mar medicamento não é suficiente. 
É necessário uma mudança de 
hábitos, como praticar atividades 
físicas regularmente, trocar alguns 
costumes alimentares, meditar e 
sempre fazer terapia”.

Principais sintomas da depressão:

Perda de energia, cansaço e irritabilidade;

Falta de interesse nas atividades rotineiras;

Dificuldade de concentração e de memória;

Indecisão, ansiedade e inquietação;

Sentimentos de inutilidade, culpa e desespero;

Choro fácil e mudanças de humor;

Pensamentos de automutilação e suicídio.

Mudanças no apetite e no sono e alteração de peso;

Procure ajuda! 
Caso você sinta que, sem motivos, não esteja bem, fale com 

alguém que confie sobre o que está sentindo. Além disso, não 
se esqueça de procurar ajuda profissional especializada, como 
médico, psiquiatra e psicólogo.

Fonte: UFMG

comediante contou nas redes sociais que sofre com o mal

não tem graça!
Me desculpem se eu decepcionei algum de vocês, não me en-
tendam mal por favor, eu quero fazer terapia, eu quero ajuda, e 
quero viver. Conhecer tudo que essa terra tem e contar pra vocês, 

no palco”. WHindersson nunes

Atualmente não estou mais deprimido, não tenho mais a expe-
riência de depressão. Eu tive depressão durante anos, mas hoje, 
quando a chuva vem, ela passa rápido. Não fica o suficiente para 

me fazer imergir e me afogar como antes”. Jim cArrey

Depressão é um negócio seríssimo e a gente não escuta. O Fausto 
estava em um processo mental quase obsessivo e ele não estava 

tomando nenhum remédio. A gente achava que não era tão sério e ele era 
resistente a isso (tomar remédios)”. FrAnco, irmão de Fausto Fanti

Sou totalmente depressivo, melancólico, aflito e caótico. Faço 
análise há um tempo, mas reconheço que não sou 100% feliz. Não 

tenho vergonha de dizer que sou mais triste do que alegre. Meu trabalho é 
minha tábua de salvação”. eduArdo sterBlitcH

Havia momentos em que eu estava gravando o programa na TV e rindo 
por fora, enquanto por dentro pensava: quero morrer”. stePHen Fry

Entendi que era depressão, pude pagar os remédios e o psiquiatra 
e, então, eu venci. Porque ela é vencível”. cHico Anysio

Sempre que você se deprime, a comédia te tira do buraco”. 
roBin WilliAms
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síndrome de Burnout

A lém das tradicionais 
doenças que afetam a 
mente do trabalhador, 
como a depressão, o 

pânico e a ansiedade generali-
zada, uma outra patologia vem 
atingindo de forma brutal os 
trabalhadores: a síndrome de 
Burnout, mais conhecida como 
síndrome de exaustão.

Nesse mundo povoado de 
mudanças, no qual não há mais 
limites para manter o trabalhador 
conectado ao trabalho, novas do-
enças vêm surgindo. E é natural, 
pois o aparato físico e psicológico 
responde aos estímulos que lhe 
são provocados, de modo indi-
vidual e particular. Dessa forma, 
cada vez que os meios tecnológi-
cos avançam, progridem também 
os danos ao corpo e a mente. Não 
é demais lembrar que o cérebro 
tem natureza adaptativa.

Não podemos dizer que hoje 
há um lugar certo para a execu-
ção do trabalho, como ocorria 
antes, em que o trabalhador 
tinha uma mesa, uma cadeira e 
um local fixo para executar suas 
atividades. O trabalho está em 
todo lugar. Em razão da internet, 
tablet, telefones coorporativos, 
WhatsApp, o trabalhador está 
constantemente em estado de 
alerta e envolvido com o trabalho.

A mobilização total da vida 
pelo trabalho é completamente 
detectável, e sabemos que atu-
almente o local de trabalho é a 
nuvem.  Hoje a tecnologia é um 
recurso indispensável para as 
atividades do dia a dia, afinal, 
é um caminho para aproximar 
as pessoas, filtrar informações e 
otimizar o tempo.

Certo é que o trabalho está 
realmente na nuvem, e que 
esse excesso de trabalho, ou 
essa permanência em contato 
com o ambiente laborativo tem 
provocado o aumento da inci-
dência da síndrome de exaustão. 
Mas há que se fazer um filtro e 
uma crítica a essa mentira do 
sistema capitalista, porque esse 
excesso de trabalho não leva ao 
aumento de produção e riqueza, 
sem grandes custos, e sobretudo, 
custo humano. Assim, quando 
se diz que se aumenta a pressão 
e a monitoração em cima do 
trabalhador, para provocar dimi-
nuição do tempo de execução, o 
resultado pode ser inverso.

O sociólogo polonês Zyg-
munt Bauman refere que os 
horizontes temporais muda-
ram: passou-se do longo prazo 
da “modernidade pesada” 
para o curto prazo da “vida 
líquida”. Pois bem, em razão 
de prazos de vida líquida, a 
síndrome de Burnout cresce 
a passos largos. O sintoma 
mais marcante é a desper-
sonalização, seguida da fase 
de sentimento de incompe-
tência e inadequação para 
o trabalho - fase na qual o 
trabalhador passa a duvidar 
de sua capacidade de realizar 
as mais simples tarefas, não 
conseguindo mais se adequar 
a organização, os colegas de 
trabalho e ao próprio patrão.

A  S í n d r o m e  d e  B u r -
nout  está  prev i sta  na  Le i 
8213-91, figurando na lista 
de transtornos mentais e do 
comportamento relacionado 
ao trabalho, autorizando o re-
querimento de auxílio doença 
previdenciário e estabilidade 
provisória no emprego, quan-
do constatado que a doença 
guarda conexão direta com o 
serviço, em que o trabalhador 
poderá até mesmo fazer jus a 
uma indenização no curso de 
ação judicial.

Divulgação

“Os humoristas,
assim como

qualquer pessoa,
também sofrem

pressões impostas
pela sociedade”

mailto:mivrot@gmail.com
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/11/solido-como-uma-pedra-aos-90-anos-zygmunt-bauman-fala-sobre-migracao-e-relacionamentos.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/11/solido-como-uma-pedra-aos-90-anos-zygmunt-bauman-fala-sobre-migracao-e-relacionamentos.html
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Você a um like de tudo
o que acontece em Minas

Siga o

Edição do Brasil

no Instagram

www.edicaodobrasil.com.br

lei permite a emissão de documentos de
identificação em cartórios de registro civil

Voltou a valer a Lei nº 13.484/17, 
que permite aos cartórios de regis-
tro civil a possibilidade de emitir 
documentos de identificação, como 
passaporte e carteira de trabalho, 
alterar informações em certidões 
de nascimento, permitir que os pais 
escolham a naturalidade do filho de 
acordo com o local de nascimento 
ou com a cidade onde a família resi-
de. Ou seja, a partir dessa mudança, 
os cartórios de registro civil passam 
a ser ofícios da cidadania.

A presidente do Colégio Re-
gistral de Minas Gerais, Letícia 
Franco, explica que essa lei não é 
nova, entretanto, ela foi suspensa 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) e o mesmo órgão voltou 
atrás na decisão e considerou 
a legislação como constitucio-
nal. “Ainda não sabemos quais 
documentos serão emitidos nos 
cartórios, pois as negociações 
com os governos federal e esta-
duais estão em curso. A ideia é 
fazer convênios para que a gente 
consiga ofertar mais esse serviço 
à população”. 

Atualmente, a Receita Federal 
já tem um convênio com a Asso-
ciação Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) 
para emissão de Cadastro de Pes-
soa Física (CPF), de forma gratuita, 
diretamente na certidão de nas-
cimento dos recém-nascidos. De 
acordo com dados da Arpen-Brasil, 
desde dezembro de 2015, mais de 
2 milhões de CPFs foram emitidos 
no ato do registro em todo o país. 
“A inclusão de novos serviços nos 
cartórios tem como principal obje-
tivo facilitar a vida da população, 
afinal há cidades, por exemplo, 

que não tem banco ou agência 
dos Correios, mas há um cartório. 
A partir de agora, as pessoas não 
precisarão mais se locomover para 
retirarem ou emitir uma nova via 
de seus documentos”. 

Letícia reitera que ainda não há 
data para que os serviços comecem 
a ser ofertados. “No dia 8 de maio 
vamos ter uma nova reunião com 
os representantes do governo. O 
que atrasou foi a mudança tanto 
do presidente como a do gover-
nador, pois as pessoas com quem 
a gente estava negociando mu-
daram e voltamos à estaca zero”. 

Em relação ao preço dos novos 
serviços, a presidente diz que eles 
devem ser semelhantes aos que já 
são cobrados atualmente. “Ainda 
não sabemos os valores, mas 
acredito que eles serão iguais aos 
que encontramos. Por exemplo, a 
primeira via do CPF é gratuita seja 
ela emitida pela Polícia Federal ou 
por algum cartório. E é importante 
reiterar que já há pagamento de 
imposto de todo o serviço prestado 
e o repasse é de 11% a 50% do que 
é cobrado do consumidor”. 

Além disso, a emissão desses 
documentos não irá parar nos 
locais que o fazem. “Com a lei, 

você vai ter a opção de ir a um 
cartório ou a uma Unidade de 
Atendimento Integrado (UAI). E, 
às vezes, procurar o cartório pode 
ser a opção mais barata, porque 
há apenas 3 mil centros de aten-
dimentos em Minas Gerais e estão 
em cidades-polos”.

Para finalizar, ela afirma que 
a população tem um papel fun-
damental nesse processo. “Pre-
cisamos saber quais serviços as 
pessoas querem que sejam pres-
tados pelos cartórios. As conversas 
com os órgãos públicos estão no 
início e vamos tentar atender aos 
pedidos”.

A inclusão de novos 
serviços nos cartórios 
tem como principal 
objetivo facilitar a 
vida da população
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ALMG recrimina extinção de
conselho e de escola inclusiva

A extinção do Conselho Nacio-
nal das Pessoas com Deficiência, 
anunciada pelo governo federal, e 
a proposta da ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, de acabar com a 
educação especial em instituição 
escolar, limitando-a ao âmbito 
familiar, mereceram fortes críticas 
de parlamentares e convidados 
da audiência pública da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Realizada no dia 22, a reunião 
foi convocada para debater a situa-
ção das Associações de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apaes), em 
comemoração ao Dia Estadual das 
Apaes, que transcorre anualmente 
em 25 de março. Em sua maioria, 
os participantes denunciaram 
que as propostas defendidas pelo 
governo Bolsonaro significam um 
retrocesso, porque aprofundam a 
exclusão e o isolamento da pessoa 
com deficiência.

“O Estado tem o dever de promo-
ver políticas públicas para garantir os 
direitos das pessoas com deficiência”. 
“Precisamos é de mais escolas 
inclusivas e não de um processo 
de higienização social”, enfatizou o 
deputado Professor Cleiton (DC), um 
dos autores do requerimento para 
realização da audiência, ao lado dos 
deputados Duarte Bechir (PSD), Zé 
Guilherme (PRP) e Professor Wendel 
Mesquita (SD).

Integrante do movimento cató-
lico Fé e Política, Professor Cleiton 
defendeu a manutenção dos con-
selhos como espaços de participa-
ção da sociedade na construção 
de políticas públicas e rejeitou a 
proposta defendida pela ministra 
de acabar com as escolas de edu-
cação especial. “Isso vindo de uma 
ministra traz grande preocupação. 
Sou professor há mais de 20 anos 
e um entusiasta da educação 
especial, que faz diferença na vida 
das famílias e das pessoas com 
deficiência”, disse.

Para o vice-presidente da co-
missão, deputado Duarte Bechir, 
“o papel do Estado é fundamental” 
para o desenvolvimento do traba-
lho das Apaes. “Temos obrigação 
de discutir essa data para ver os 
caminhos a percorrer. Minas Gerais 
tem mais de 400 Apaes e muitas 
estão passando dificuldades”, aler-
tou, desejando que a data possa 
sempre ser celebrada com novas 
conquistas.

Avô de uma criança com doen-
ça rara, o deputado Zé Guilherme 
(PRP) também criticou o fim do 
conselho e a proposta da ministra, 
assinalando que “o Estado está 
criando um país de brasileiros e 
de sub-brasileiros”. Ele afirmou 
que o país tem mais de 15 milhões 
de pessoas com doenças raras, 
“marginalizadas, esquecidas pela 
sociedade, que precisam ter visibi-
lidade”. “Não podemos aceitar o 
que vem pela frente, é um crime, 
não vamos deixar que isso acon-
teça”, disse.

contradição

 Wesley Barbosa Severino, co-
ordenador especial de Apoio e 
Assistência à Pessoa com Deficiência 
da Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos, Participação Social e Ci-
dadania, salientou a aparente con-
tradição entre o anúncio pelo go-
verno federal, do fim do conselho, 
e a posse dos novos conselheiros.

Militante da causa das pesso-
as com deficiência, o parlamen-
tar, que já integrou os conselhos 
nacional, estadual e municipais, 
também criticou a proposta da 
ministra de extinguir as escolas 
de educação especial. “Em 31 
anos de movimento, nunca vi 
nenhum pai pleiteando educação 
dentro de Casa”, disse, ressaltan-
do que o tema não diz respeito à 

pasta da ministra, mas à pasta 
de educação.

“O isolamento é o maior 
problema da pessoa com defici-
ência”, afirmou, acrescentando 
que a inclusão escolar por si 
só não resolve, porque, após o 
ciclo escolar, é necessário dar 
continuidade ao processo com a 
inclusão no mercado de trabalho 
e em outras áreas.

Professor cleiton: “o estado tem o dever de promover políticas
públicas para garantir os direitos das pessoas com deficiência”

Precisamos é de mais
escolas inclusivas e não

de um processo de
higienização social
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Atuação da guarda municipal será 
tema de seminário na câmara de BH

Tendo passado por diferentes 
mudanças ao longo dos 
anos e ampla discussão na 
Câmara Municipal, desde 

sua criação em 2003, a Guarda Civil 
Municipal de Belo Horizonte está 
novamente em foco no Legislativo 
e será tema no Seminário “Guarda 
Civil Municipal – A Nova Polícia”.

 O evento deve receber especia-
listas para esclarecer e discutir as 
competências reservadas ao órgão 

no âmbito do recente Sistema Único 
de Segurança Pública (Susp), institu-
ído pela Lei Federal 13.675, em junho 
de 2018. 

O seminário será realizado pela 
Comissão de Direitos Humanos e 
Defesa do Consumidor, no dia 3 de 
maio, a partir das 18h, no Plenário 
da Câmara Municipal. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
pelo formulário eletrônico disponível 
no portal da Câmara.

Conforme estabelecido pela 
regulamentação federal de 2018, 
o Susp prevê a atuação conjunta, 
coordenada, sistêmica e integrada 
dos órgãos de segurança pública e 
defesa social da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, 
em articulação com a sociedade. 

Nesse contexto, o autor do re-
querimento para o seminário, vere-
ador Pedro Bueno (Pode), destaca 
a urgência em delimitar a atuação 
da Guarda Municipal, instituição de 
caráter civil, armada e criada para 
proteção patrimonial e preventiva.

Programação

O primeiro painel a ser apresen-
tado terá como tema a “Evolução 
da Guarda Civil Municipal de Belo 
Horizonte sob a ótica da Lei Federal 
13.022, de 2014”, que instituiu o Es-
tatuto Geral das Guardas Municipais, 
autorizando, inclusive, o armamento 
dos guardas.

Em seguida, serão abordados os 
“Aspectos institucionais da atuação 
da Guarda Civil Municipal de Belo 
Horizonte”, “A Guarda Civil Municipal 
na História de Belo Horizonte” e os 
“Aspectos jurídicos que norteiam a 
atuação da Guarda Civil Municipal 
de Belo Horizonte”.
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Entre em contato: (31) 3846 7739

hospedagem Cama e Café, 
Aventura, café com Batuque, 
cachoeiras, trekking, bike, moto...

Secretaria de Governança 
de Desenvolvimento, 

Turismo e Cultura

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13675.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13675.htm
https://www.cmbh.mg.gov.br/eventos/semin%C3%A1rio-guarda-civil-municipal-nova-pol%C3%ADcia
https://www.cmbh.mg.gov.br/eventos/semin%C3%A1rio-guarda-civil-municipal-nova-pol%C3%ADcia
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13022.htm
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da redação

do pão de queijo ao chimarrão:
minastchê chega à 17ª edição

Dos dias 26 de abril a 5 de 
maio, os mineiros poderão conhe-
cer o Sul do país sem precisar pegar 
um avião. É que, neste período, 
acontece a 17ª edição do Minas-
tchê, evento que traz inúmeras 
atrações gaúchas para a capital. 
Neste ano, a feira acontece na 
Serraria Souza Pinto e conta com 
mais de 100 expositores.

Segundo a organização, o 
evento buscar trazer novos atrati-
vos para o público, tanto comercial 

quanto cultural. “Esse ano opta-
mos pela cultura polonesa, que 
povoou a região Sul do Brasil”, 
explica Sérgio Silva, um dos orga-
nizadores da feira.

A ideia de homenagear os 
poloneses deve-se ao fato de 
que o país tem a terceira maior 
população de ascendência polaca 
do mundo: cerca de 1,5 milhão. 
E a maior concentração está na 
cidade paranaense de São Mateus 
do Sul. Os municípios gaúchos de 
Áurea e Guarani das Missões tam-
bém possuem grande população 
polonesa.

Por meio da dança e da comi-
da, o Minastchê mostra um pouco 
dessa cultura que criou raízes 
no Brasil. “Além disso, teremos 
a apresentação de um grupo de 
dança nos 5 primeiros dias da 
feira”, conta Silva.

Vivendo o sul

Já nos últimos 5 dias de feira, a 
cultura italiana será apresentada. 
“Traremos o tradicional tombo da 
polenta, que é quando eles fazem 
100 quilos de polenta em um grande 
caldeirão e cantam músicas italianas. 

No final, a comida é virada em uma 
grande travessa e servida ao público. 
Eles fazem isso durante a colheita da 
uva e preparação do vinho”. 

As novidades também poderão 
ser vistas nos stands que terão pro-
dutos de diversos segmentos como 
queijos, salames, vinhos, chocola-
tes de Gramado, jaquetas, botas, 
bolsas e utensílios domésticos. 

A auxiliar em recursos huma-
nos Tatiana Miranda está ansiosa 
para renovar seu estoque. Ela conta 
que, na edição do ano passado, 
comprou queijos, chocolates e vi-
nhos. “É tanta coisa deliciosa e com 
preços razoáveis. Este ano quero 

tentar comprar roupas e calçados. 
A moda do Sul é linda”.

Já o gerente de banco Wagner 
Capp está mirando no churrasco. 
“Sou fã de uma boa gastronomia 
e o modo de preparo das carnes 
é sensacional. Acaba que é uma 
oportunidade para termos acesso 
a essa cultura sem precisar viajar, 
o bolso agradece”.

Para Silva, o sucesso do Minas-
tchê se dá pelo fato das culturas do 
Sul e de Minas serem semelhantes. 
“O amor ao campo e as origens é 
característico aos dois lugares. Além 
disso, o gaúcho e o mineiro são mui-
to tradicionais e valorizam a família”.

expectativa

O organizador do evento adi-
ciona que o Minastchê é consi-
derado o evento mais antigo de 
Belo Horizonte, segundo a Belotur. 
“Para este ano, a expectativa é 
de, pelo menos, 50 mil pessoas 
durante os 10 dias”.

Além disso, ele espera co-
mercializar 100% dos 120 es-
tandes.  “Entendemos que o 
comércio varejista está passan-
do por um momento delicado, 
mas faremos bons negócios em 
função do grande público que 
participa”.

outros atrativos
PrAçA de AlimentAçÃo – Os visitantes poderão saborear o churrasco gaúcho à 
moda fogo de chão com acompanhamentos como mandioca, arroz de carreteiro e 
feijão tropeiro.

esPAço Bier tcHê – A cerveja artesanal está cada vez mais popular e marcará presença 
no evento. O espaço é destinado aos apreciadores de cervejas artesanais.

rodA de cHimArrÃo – Será montada uma minicasa gaúcha, onde as pessoas 
poderão degustar e aprender a fazer mate, além de entender um pouco mais sobre 
esta bebida típica dos gaúchos.

estúdio gAúcHo – As pessoas poderão tirar fotos com trajes típicos da região em 
um estúdio que ficará montado durante o evento.

Feira ocorre nos dias 26 a 5 de maio
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Descarte irregular de lixo é um dos
maiores problemas em Juiz de Fora

Apenas no primeiro trimestre 
deste ano, por meio do trabalho 
da “Sala de Operações da Dengue” 
e do Departamento Municipal 
de Limpeza Urbana (Demlurb), 
a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) 
realizou mais de 60 limpezas em 
locais de descarte irregular espa-
lhados pela cidade, conhecidos 
como bota-fora. Só em janeiro, 
foram recolhidas 912 toneladas 
de lixo nesses espaços, seguidas 
por 812 em fevereiro, e 890 em 
março. O montante ultrapassa 2,5 
mil toneladas.

Cerca de 10 servidores são des-
locados para realizar a limpeza e o 
recolhimento de lixo nesses pontos, 
sendo também necessário utilizar 
caminhão e, em determinadas 
situações, máquina retroescava-
deira. O diretor operacional do 
Demlurb, Tiago Rocha, explica 
que, por vezes, é preciso limpar 
um mesmo bota-fora em um curto 
espaço de tempo. “Esse retrabalho 
gera um custo para a máquina 
pública. Mas, mais do que isso, 

nós deixamos de estar em outros 
lugares para refazer esse serviço”, 
ressalta.

O lixo descartado de forma 
irregular propicia a proliferação de 
animais nocivos e transmissores de 
doenças, como ratos, escorpiões e 
caramujos, pode entupir bueiros e 
provocar mau cheiro no entorno. 
Além disso, os resíduos afetam di-
retamente a saúde da população, 
servindo de criadouro para o Aedes 
aegypti e, por consequência, au-
mentando a proliferação dos casos 
de dengue no município.

De acordo com a gerente do 
Departamento de Vigilância Epi-
demiológica e Ambiental (Dvea), 
Cecília Kosmann, a PJF tem tra-
balhado com ações de conscien-
tização da população, por meio 
do Setor de Educação em Saúde e 
também com trabalho de campo, 
fazendo vistoria em residências, 
comércio, casa de acumuladores 
e demais demandas que chegam 
até a “Sala de operações” pelo 199 
ou pelo Colab.

Apesar desse trabalho, ela salien-
ta que é preciso que a população se 
engaje e trabalhe em conjunto com 
o poder público no combate ao vetor. 
“O Aedes aegypti é extremamente 
adaptado às condições criadas 
pelo homem e pode completar seu 
ciclo em pequenos reservatórios 
de água como, por exemplo, em 
tampinhas de garrafa. Todos devem 
estar sempre vigilantes e usar os dez 
minutos semanais para cuidar do seu 
imóvel. Somente com esta parceria 
podemos vencer a guerra contra o 
mosquito”, enfatiza Cecília.

O Código de Posturas do Mu-
nicípio proíbe qualquer ação que 
provoque sujeira ou prejuízo à qua-
lidade dos espaços públicos e prevê 
punições para essas infrações. Caso 
os responsáveis por descarte irregu-
lar sejam flagrados pela fiscalização, 
serão autuados. A infração é consi-
derada gravíssima, com multa de R$ 
4.695,62. As denúncias podem ser 
feitas nas regionais de fiscalização 
de Secretaria de Meio Ambiente e 
Ordenamento Urbano (Semaur).

lixo descartado de forma irregular propicia a proliferação de animais nocivos e transmissores de doenças
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colégio Batista investe 
no desenvolvimento 

integral desde o berçário
Escola proporciona atividades para os bebês que

estimulam desde o desenvolvimento sensorial ao psicomotor

Quem pensa que o berçário 
é apenas um local para as 
crianças passarem o tempo 
está enganado. Mais do que 

entreter, esse deve ser um lugar seguro 
e que oferta atividades que objetivam a 
educação de forma integral e o pleno de-
senvolvimento da criança, como é o caso 
do berçário do Colégio Batista Mineiro.

“Nas atividades realizadas com 
macarrão, gelatina e areia (feita com 
farinha), por exemplo, usamos mate-
riais comestíveis, ou seja, que podem 
ser levados à boca. Durante esse perí-
odo, são trabalhadas as capacidades 
sensoriais, estimulando a descoberta 
e exploração de diversas texturas 
pelo estudante”, explica a professora 
Rosângela Coelho, da unidade Floresta 
do Colégio Batista.

Outro recurso usado é a música. 
Durante as aulas, os pequenos escu-
tam a professora cantar músicas que 
visam o desenvolvimento auditivo 
e a fala dos pequenos. O momento 
musical é ainda acompanhado de brin-
cadeiras com materiais confeccionados 
pela própria equipe pedagógica, como 
a minhoquinha feita de tampinhas de 
garrafas pet e o tambor feito de latas 
de leite e baquetas. Ambos os brin-
quedos têm o objetivo de estimular a 
parte visual e motora da criança, além 
da auditiva.

Também faz parte da rotina dos 
estudantes ter aulas de educação 
física, que visam o desenvolvimento 
psicomotor dos pequenos. A educa-
dora física Andréa Cruz, também da 
unidade Floresta do Batista, explica 
que as atividades feitas no skate, na 
bola ou no escorrega, entre outros, 
proporcionam trabalhar o equilíbrio 
e o tônus muscular. “Esse trabalho 
favorece o fortalecimento muscular das 
costas, das pernas, o tônus muscular 
e o equilíbrio da criança. Por isso, a 
criança vai ter uma progressão do 
‘deitar’ até o momento do ‘andar’. Isso 
tudo já acontece de forma natural, mas 

esse estímulo vai preparar a criança 
para esse momento e ajudá-la nesse 
desenvolvimento”, afirma Andréa. “E o 
mais interessante da psicomotricidade 
é que não prepara apenas a criança 
para andar, pois contribui para o 
cognitivo, o emocional e o psicológico 
também”, acrescenta ela, ao explicar 
que o trabalho faz parte da visão da 
escola de ofertar educação de forma 
integral aos estudantes.

cuidado com o bebê
No berçário do Colégio Batista é 

prioridade o cuidado com o bebê. “Por 
isso, no período de alimentação nossa 
intenção é a de também estabelecer 
relação de vínculo afetivo entre a crian-
ça e o educador”, completa Rosângela.

Presente nas unidades Buritis, Be-
tim, Floresta, Ouro Branco e Uberlân-
dia, o berçário do Colégio Batista é um 
espaço exclusivo para crianças a partir 
de 4 meses, com estrutura formada por 
lactário, que prevê técnicas de higiene 
alimentar para oferecer às crianças 
uma dieta saudável sem risco de 
contaminação, móveis ergonômicos, 
playground com piso emborrachado, 
salas para repouso com tela mosquitei-
ro nas janelas, além de outros recursos 
para a segurança, conforto e bem-estar 
das crianças.

Co
lé

gi
o 

Ba
ti

st
a 

M
in

ei
ro

Co
lé

gi
o 

Ba
ti

st
a 

M
in

ei
ro

https://www.pjf.mg.gov.br/noticias/view.php?modo=link2&idnoticia2=64137
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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

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, está receben-
do inscrições para mais um curso na área 
de manipulação de alimentos, exigido pela 
Anvisa. As aulas serão durante de 5 dias, de 
13 até 17 de abril, das 15h às 19h, com o custo 
de R$ 150,00, que inclui lanche e o certifica-

do ao final. As inscrições poderão ser feitas 
pelo site do sindicato www.sindhorb.org.br e 
também por e-mail: (tesouraria1@sindhorb.
org.br); (assessoria.presidencia@sindhorb.
org.br) e (cobranca1@sindhorb.org.br). 

cruzeiro cinco estrelas. Além de ganhar 
o bicampeonato mineiro invicto, o Cruzeiro 
segue em busca do tricampeonato da Liber-
tadores da América. A Raposa é a melhor 
equipe do Brasil na atualidade.

c A n A l   A B e r t o

gruPo Accor cresceu 12%

isençÃo de Vistos

FeirA de mAlHAs de tricÔ

O grupo Accor conseguiu 
se recuperar no ano passado. 
O RevPar (uma métrica de 
desempenho) da América do 
Sul cresceu 12% e o EBITDA foi 
22,8% superior se comparado 
ao do ano anterior. “Abrimos 
novos 52 hotéis na região, o 
que demonstra o potencial de 
desenvolvimento, e assinamos 

45 contratos, sendo 23 apenas 
no Brasil, que representa 6 mil 
novos quartos em nossa opera-
ção América do Sul”, explica Pa-
trick Mendes, CEO da Accor na 
América do Sul. Os resultados 
globais da empresa, em 2018, 
refletiram a transformação que 
o grupo vem passando desde a 
criação da Accorinvest, a divi-

são real state, até as diversas 
aquisições. Com recorde de 
crescimento orgânico, o grupo 
abriu globalmente 300 novos 
hotéis, garantindo um total 
de 703 mil quartos. Mercure 
Lourdes, em Belo Horizonte, é 
um dos melhores da rede no 
Brasil e tem sob seu comando 
Rodrigo Mangerotti.

Além de atrair mais turis-
tas para o território brasilei-
ro, a isenção de vistos para 

estrangeiros pode intensificar 
o afastamento da incidência 
de PIS e Confins sobre as 

hospedagens quando o pa-
gamento representar ingresso 
de divisas.

A tradicional Feira de Ma-
lhas e Tricô de Sul de Minas, 

que acontece todos os anos 
aqui em BH, vai ser realizada 

no Mercado Central, de 2 a 11 
de maio, das 09h às 20h.

Prefeitura de BH realiza
5ª edição da Virada cultural
A Prefeitura de Belo Horizonte, por 

meio da Secretaria Municipal de 
Cultura e da Fundação Municipal 
de Cultura, e o Instituto Periférico 

(Organização da Sociedade Civil – OSC) 
anunciam a realização da 5ª edição da 
Virada Cultural de Belo Horizonte. Serão 
400 atrações, das 17h de sábado, dia 20 
de julho, às 17h de domingo, dia 21 de 
julho, que devem atrair cerca de 500 mil 
pessoas. Do total de atividades, 120 serão 
selecionadas pelo edital de programação, 
que está aberto para receber inscrições dos 
interessados. 

A programação vai incluir arte urbana, 
música, dança, circo, cinema, teatro, pro-
gramação infantil, stand up, artes visuais, 
literatura, fotografia, vídeo, arquitetura, 
moda, design, esporte de rua, arte digital, 
animação, games, gastronomia, cultura 
popular e performances. Tudo isso, reali-
zado em 24h ininterruptas em um circuito 
formado por seis áreas principais no 
hipercentro da capital, além de espaços 
culturais parceiros. 

Artistas, agentes culturais, empreende-
dores e público serão convidados a construir 
juntos experiências de convívio e redesco-
berta do ambiente urbano. A proposta é 
mostrar uma cidade pulsante, com espaços 
públicos ocupados, um circuito com atra-
ções diversas. O orçamento previsto para o 
evento é de R$ 850 mil, valor que poderá 
ser ampliado com aporte de patrocinadores 
privados e captação de parcerias. 

Para o secretário municipal de Cultura, 
Juca Ferreira, realizar a Virada em 2019 é 
uma conquista da cidade, que se soma a 
outras políticas culturais implementadas 
nos últimos anos em Belo Horizonte. “É im-
portante enxergarmos a Virada no contexto 
mais amplo da cultura na capital, em que 
há uma composição de iniciativas voltadas 
para a descentralização, estímulo à pro-
dução, fruição e celebração. A Virada traz 
o diferencial do olhar para o hipercentro, 
uma vivência diferente no espaço público 
e uma abertura para a experimentação e 
novos formatos”, diz. 

Seguindo a experiência de outros gran-
des eventos realizados em Belo Horizonte, 

a Virada é construída de forma integrada. 
BHTrans, Guarda Municipal, SLU, Belotur, 
secretarias municipais de Assuntos Institu-
cionais e Comunicação Social; de Política 
Urbana; de Saúde; de Meio Ambiente; de 
Assistência Social, Segurança Alimentar 
e Cidadania; de Educação; de Esportes e 
Lazer; Fundação de Parques Municipais, 
e outros órgãos públicos farão parte do 
planejamento do evento. 

“BH aprendeu e cresceu com grandes 
eventos de rua nos últimos anos. O Carna-
val e a Virada são exemplos de como os 
órgãos públicos, as equipes de produção, 
os artistas e toda a população trabalham 
de forma colaborativa para ampliar a oferta 
de cultura e turismo na capital mineira. É 
o que vamos fazer mais uma vez”, afirma o 
secretário de Cultura.

 

circuito no hipercentro 
A delimitação de um circuito no hi-

percentro da capital para sediar o evento 
vai dar o tom da experiência do público. 
A Virada Cultural de BH estará ancorada 
em seis pontos principais: Aarão Reis 
(embaixo do Viaduto), Parque Municipal 
Américo Renné Giannetti, Praça Sete, Rua 

da Bahia com Avenida Santos Dumont, Rua 
Guaicurus e Rua Goiás. Cada um desses 
espaços trará uma abordagem temática 
conforme vocação cultural e histórica de 
eventos já realizados. No atual projeto, os 
acessos de ligação entre um ponto e outro 
serão ativados com intervenções urbanas 
e performances. 

A presidente da Fundação Municipal 
de Cultura, Fabíola Moulin, explica que essa 
edição traz um conceito de apropriação dos 
espaços públicos que é diferente da ocupa-
ção cotidiana. “Para este ano buscamos 
evoluir na diversificação das linguagens, em 
novos formatos e na qualidade da experiên-
cia do público. Iremos incentivar a circulação 
das pessoas pelas ruas e a observação de 
aspectos da arquitetura e do patrimônio cul-
tural, usufruindo de intervenções gratuitas, 
próximas, e que gerem um sentimento de 
afeto pela cidade”, assinala. 

Segundo a presidente, o evento pre-
tende, também, envolver o comércio, a 
gastronomia de boteco, suas praças, pon-
tos de encontro e mercados tradicionais. 
“Queremos fortalecer a percepção dos 
cidadãos em relação ao hipercentro de 
BH, potencializando a vocação cultural da 
região”, define.

informações gerais: www.viradacultural.pbh.gov.br; Facebook e instagram @viradaculturalBH #ViradaBH.
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“Conhecendo Itabirito” é oportunidade
de alunos aprenderem mais sobre a cidade

Muitas trocas de experiências e aprendizado sobre Itabirito. É 
esse o objetivo do projeto Conhecendo Itabirito, que desde 2015 já 
contemplou mais de 3 mil alunos. Realizada pela prefeitura, por 
meio da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo, com apoio 
logístico da Guarda Municipal, a edição deste ano teve início no 
dia 27 de março e contará com a participação da rede municipal 
de ensino até 3 de maio. No segundo semestre, as atividades serão 
abertas às escolas da rede estadual e privada.

“Com o projeto, as crianças passam a ver Itabirito de outra forma 
e se tornam multiplicadoras. O objetivo é que, no futuro, essas crianças 
se tornem adultos com a ideia de conservar, de preservar tanto para 
o turismo quanto por ver nisso uma oportunidade de geração de 
renda”, destacou o historiador Carlos Alberto Antunes do Carmo, um 
dos responsáveis pelo trabalho de campo.

Passeio
Nos dias agendados, as atividades começam logo cedo, às 

7h. O percurso da visita tem início na Capela de Nossa Senhora do 
Rosário, no bairro Tombadouro, incluindo caminhada pela histórica 
Rua do Rosário, com chegada na Igreja Matriz de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, antes das visitas ao Complexo Turístico da Estação 
e ao Parque Ecológico, ponto de encerramento.

“É uma oportunidade de aprendizagem e de conhecimento 
para os alunos. A gente sai da sala de aula para que eles possam 
conhecer as paisagens e a natureza de forma concreta. Acho o 
projeto muito bom”, exaltou Andrea Araújo, professora do 3º ano 
da Escola Manoel Salvador de Oliveira, que acompanhou sua turma 
em visita realizada na última quarta-feira, dia 10 de abril.

Sentimento compartilhado com os alunos. “Estou aprendendo 
muito, diversas coisas que eu não sabia. Quero aprender mais e 
mais”, comentou Davi Costa Silva. “Já fomos à igreja e a vários 
lugares. É muito legal. Era para a gente estar na sala de aula, 
estudando mais um dia. Esse passeio é maravilhoso! Queria que 
todos tivessem essa oportunidade”, acrescentou Raphaely Teixeira.

Percurso tem início na capela do rosário
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mailto:acessoria.presidencia@sindhorb.org.br
mailto:acessoria.presidencia@sindhorb.org.br
mailto:cobranca1@sindhorb.org.br
http://www.viradacultural.pbh.gov.br/
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9 meses em ação: descubra os benefícios 
de praticar esporte durante a gravidez

É comum associarmos gravi-
dez a repouso e descanso, mas 
engana-se quem pensa que as 
gestantes devem ficar longe das 
atividades físicas. O esporte pode 
ser associado a rotina e, inclusive, 
traz inúmeros benefícios.

A personal trainer Oryana Oli-
veira diz que as vantagens para 
futuras mamães são inúmeras, 
como manter a capacidade car-
diorrespiratória, prevenir o ganho 
excessivo de peso, proporcionar 
boa postura, reduzir câimbras, 
inchaço e dor lombar, melhorar 
a força e o controle do assoalho 
pélvico durante o parto, além de 
evitar o diabetes gestacional.  

No entanto, segundo a per-
sonal trainer, menos de 20% das 
gestantes saudáveis praticam 
exercícios, quando o número pode-
ria ser maior, já que para praticar 
atividades, durante a gestação, 
é necessário apenas a liberação 
médica. “É feito exames e o acom-
panhamento mensal do pré-natal”.

A recepcionista Renata Silva é 
adepta à atividade física há 8 anos 
e na sua gestação não foi diferente. 
“Faço musculação, corrida e judô. 
Tive que abrir mão da luta, pois 
o médico achou arriscado devido 
ao contato físico. A musculação foi 
acompanhada de perto pelo meu 
personal”.

Ao fim da gestação, ela até op-
tou por uma atividade mais light: a 
hidroginástica. “Estava ficando um 

pouco cansada com a correria entre 
o trabalho e organizar tudo para a 
chegada do meu filho, então preferi 
fazer a hidro para relaxar”.

Após o parto, Renata voltou à 
ativa. “Fui retornando aos poucos, até 
porque a maternidade demanda tem-
po e dedicação. Hoje, já faço todas as 
minhas atividades, pois meu corpo e 
mente acostumaram e o esporte me 
faz sentir viva”.

Oryana garante que a prática de 
exercícios é segura tanto para a mãe 
quanto para o bebê, mas que há algu-
mas restrições. “Se a gestante já tinha 
o hábito de fazer atividades físicas, 
poderá continuar normalmente, mas 
diminuindo ou suavizando os treinos. 
Agora se era sedentária, o ideal é 
que comece aos poucos e aumente 
a frequência gradualmente”.

É preciso uma parceria entre 
personal e médico. “É essencial 
o acompanhamento para que se 
tenha todo o cuidado necessário 
antes, durante e após a gravi-
dez. Esses profissionais dirão qual 
exercício fazer, que quantidade é 
adequada, quanto tempo, o que 
observar e vários outros pontos que 
vão ajudar no pós-parto”. 

riscos

Apesar de todos os benefícios, 
praticar a atividade sem acompa-
nhamento ou liberação médica 
pode acarretar riscos. Oryana aler-
ta que a mulher deve interromper 
a prática se: “houver sangramento 
vaginal, dor no abdome ou peito, 
perda de líquido pela vagina, 
palpitações, tonturas, náuseas ou 
vômitos e sensação de falta de ar”. 

A personal trainer informa que 
algumas atitudes facilitam no 
sucesso. “O ideal é buscar locais 
ventilados, evitar horários quentes, 
se alimentar 30 minutos antes, be-
ber água antes, durante e depois e 
evitar exercícios em que a gestante 
fique muito tempo de barriga para 
cima após o 4° mês”.

o que praticar

Oryana acrescenta que a ativi-
dade aeróbica mais realizada é a 
caminhada. “Em seguida estão os 
esportes aquáticos que também 
diminuem os edemas. Os exercí-
cios de força mais indicados são 
os pilates e musculação. Já os de 
relaxamento, alongamento e yoga 
melhoram a adaptação postural e 
previnem dores musculares, pélvi-
cas e lombares”, conclui.

Personal trainer oryana oliveira dá dicas de como praticar
os exercícios sem comprometer a saúde da mãe e do bebê
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campeão celeste invicto

Com o estádio Independência 
lotado, o Cruzeiro demonstrou 
toda sua força, raça, inteligência 
e qualidade técnica. Numa partida 
intensa, bem disputada, o time 
celeste fez valer a vantagem do 
empate e se consagrou bicam-
peão mineiro. A vantagem foi 
conquistada no jogo de ida, com 
a vitória da Raposa por 2 a 1. O 
Atlético-MG precisava de uma vi-
tória simples, e começou a partida 
fazendo seu dever de casa.

Com o apoio da torcida, aos 
29 minutos do primeiro tempo, 
Elias marcou de cabeça para o 
Atlético. Após Fábio defender chute 
de Ricardo Oliveira, o camisa 07 
atleticano aproveitou o rebote e 
cabeceou para o fundo da rede.

A segunda etapa da partida 
foi de nervos à flor da pele. Em 
desvantagem, o Cruzeiro precisou 
manter a cabeça no lugar para 
administrar o jogo. Mas, na reta 
final, aos 34 miniutos, Pedro Ro-
cha, em jogada individual, fez um 
cruzamento que bateu no braço 
do zagueiro Leonardo Silva. O VAR 
precisou ser acionado. O árbitro 
Leandro Bizzio Marinho, consultou 
o monitor e marcou pênalti para o 
Cruzeiro. Fred, artilheiro do campe-
onato com 12 gols e consagrado 
como craque do Campeonato Mi-
neiro 2019, converteu a cobrança, 
empatando para o Cruzeiro.

O time celeste foi campeão de 
forma invicta. A equipe venceu 11 
dos 16 jogos que disputou no tor-
neio e empatou outros cinco. Com 
mais um título estadual, o Cruzeiro 
chega ao 38º de sua história, o 
segundo consecutivo, o que não 
acontecia desde 2008-2009. 

O Cruzeiro manteve a base 
do time campeão da Copa do 
Brasil do ano passado. Comanda-
dos pelo excelente técnico Mano 
Menezes, jogadores como Fábio, 
Dedé, Léo, Henrique, Robinho, 
Marquinhos Gabriel, Rodriguinho 
e Fred foram peças importantes na 
conquista do título mineiro.  

Outro ponto forte do time foi 
o sistema defensivo. Liderados 
pelo Fábio, experiente goleiro e 
considerado um dos melhores do 
Brasil, os zagueiros Léo e Dedé não 
deram chances aos adversários. 
Com excelente posicionamento e 
belas antecipações, as “muralhas 
azuis” trouxeram tranquilidade 
ao clube. 

Demonstrando possuir um 
elenco forte e cheio de alterna-
tivas, em alguns jogos, o técnico 
Mano Menezes colocou em campo 
uma equipe considerada alter-
nativa. Mesma assim, o Cruzeiro 
manteve excelente nível técnico, 
vencendo seus adversários com 
um futebol altamente competitivo 
e envolvente. 

De fato, o Cruzeiro possui 
um dos melhores elencos do 
Brasil. O técnico tem ótimas 
opções no banco de reservas 
e consegue armar uma equipe 
muito forte. 

A diretoria cruzeirense tam-
bém merece aplausos. Sob o 
comando do presidente Wagner 
Pires de Sá vem realizando um 
trabalho satisfatório até aqui. O 
programa sócio torcedor do clube 
tem sido um grande sucesso. As 
contratações e manutenção do 
elenco também são destaques. 
Além disso, as campanhas de ma-
rketing têm valorizado ainda mais 
o Cruzeiro no cenário nacional e 
internacional. 

Todos esses ingredientes cul-
minaram nesta bela conquista do 
título de bicampeão mineiro. Em 
verdade, se tratando de uma equi-
pe da grandeza do Cruzeiro, vencer 
o Estadual é quase uma obrigação. 
A torcida celeste comemorou 
muito este triunfo, principalmente 
conquistado sobre o maior rival. 
O caneco de campeão mineiro, 
incontestavelmente, ficou em 
boas mãos. 

Passada a euforia, o Cruzeiro 
vai em busca de outros grandes 
títulos. Conquistar a Taça Liberta-
dores da América, Campeonato 
Brasileiro e a Copa do Brasil. 
Avante Raposa!
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tirolesa é mais uma opção para
turismo de aventura na capital

Já pensou em curtir a vista do 
cartão postal de Belo Horizonte 
de uma maneira radical e segura? 
Reativada desde o início do mês de 
março, a Tirolesa BH está aberta 
ao público. Com 800 metros e ve-
locidade que pode chegar a cerca 
de 100 Km/h, a atração, destinada 
a adultos e crianças a partir de 5 
anos, percorre um das mais belas 
paisagens da cidade, começando 
no Mirante do Mangabeiras e 
terminando na Praça de Esportes 
do Parque das Mangabeiras, - a 
maior reserva ambiental da capital 
mineira e um dos mais extensos 
parques urbanos da América Lati-
na. O vão da torre até a chegada 
tem 70 metros de altura - da torre 
até o parque. 

A atração tem como objetivo 
estimular e fomentar o turismo 
no município, além de valorizar 

uma das mais belas vistas panorâ-
micas da cidade, proporcionando 
lazer e entretenimento aos visitan-
tes. Os interessados podem com-
prar os ingressos antecipados no 
site www.tirolesabh.com.br – www.
sympla.com.br ou no Mirante 
do Mangabeiras. Ao efetuar a 
compra, o cliente escolhe o dia 
e horário da descida, podendo 
ser entre quarta-feira e domingo. 
Preços a partir R$ 50,00 para 
cada salto. 

Além da experiência na tirole-
sa, os visitantes poderão usufruir 
de toda a estrutura que está dispo-
nível no mirante. O serviço de vans 
gratuitas vai realizar o traslado do 
estacionamento do Parque das 
Mangabeiras até o Mirante do 
Mangabeiras, serviço disponível 
também para os visitantes que 
só desejarem contemplar a vista. 

Emoção, adrenalina e a possibilida-
de de fazer registros inesquecíveis 
também estão neste pacote.

serviço:

tirolesa BH
Local da atração: Mirante do
Mangabeiras - Rua Pedro José 
Pardo, 1000 - Mangabeiras.

Horário de funcionamento:
de quarta a domingo, 
de 9h30 às 17h30.

Venda de ingressos: 
no local (de 9h30 às 17h) 
ou pela internet. 

Preços: a partir de R$ 50,00

Informações:
www.tirolesabh.com.br
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