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DeputaDo quer submeter
material DiDático escolar
ao julgamento Dos pais
Um projeto de lei do deputado bruno 

engler (psl), que tramita na assem-
bleia legislativa minas, propõe a 

“revisão moral” do material didático por pais 
de alunos. segundo o parlamentar, o pl tem 
como objetivo barrar a chegada de assuntos 
obscenos para crianças e adolescentes. “não 
é a escola que vai definir o que é adequado ou 
não para os filhos, mas sim as famílias”. entre-
tanto, a pedagoga cléa prado, com 30 anos 
de experiência, desconhece o uso de livros com 
pornografias ou algo inadequado. “se o mate-
rial é de qualidade, ele respeita essa questão 
moral, afinal a luta contra a pornografia não é 
exclusiva de alguns segmentos, mas de toda a 
sociedade e a escola está nesse meio”, afirma.
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o governo de romeu Zema (novo) emite sinais de vitalida-

de graças a um novo partido que se juntou à base aliada: o 
psDb. uma prova disso foi uma declaração dada por gustavo 
Valadares (psDb), líder do bloco governista na assembleia 
legislativa. “precisamos ser realistas. a situação do estado é 
gravíssima. não podemos ser contra minas e deixar de apoiar 
um governador eleito legitimamente pela população, pois seria 
jogar contra os próprios mineiros”, diz.

tucanos se unem para dar
apoio ao governo estadual
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PsdB alia-se ao governador Zema

em comparação com o período de 2006 a 2018, houve 
perda de 25%, o que equivale a r$ 1,6 bilhão, no mercado 
editorial, segundo pesquisa da Fipe. em contrapartida, 
clubes de leitura prosperam focando na aproximação com 
o consumidor final. “a crise do setor é muito mais de canal 
do que de leitores”, avalia gustavo lembert, diretor da 
tag – experiências literárias, clube com 48 mil associados 
e faturamento de r$ 26 milhões. 

setor editorial encolhe
25% nos últimos anos

euA vai consultar redes
sociais para emitir visto

está cada vez mais difícil viajar para os estados unidos. 
além das exigências comuns, a partir de agora, passa a 
ser obrigatório o fornecimento de informações sobre as 
redes sociais utilizadas nos últimos 5 anos para a entrada 
no país.

espaço na cDl/bH vai
conectar varejistas
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AmBHulantes reúne ciclistas
para conhecer melhor a capital

Diversas atrações irão marcar a primeira edição do 
ambHulantes no próximo dia 15 de junho, em belo 
Horizonte. e uma curiosidade: o evento propõe que 
participantes e Djs estejam em cima de uma bike. até 
mesmo as comidas e bebidas serão comercializadas 
sobre duas rodas.

mortes em contagem
alertam para risco
da febre maculosa

café está presente
em quase 100%

das mesas brasileiras
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E D I T O R I A L

daniel Amaro

estados unidos passa a exigir dados
de redes sociais para emissão de visto

O processo para solicitar um visto 
para viajar aos estados unidos 
é cheio de burocracias e exige 
bastante atenção. quem pensa 

em pedir ou renovar o documento, deve 
ficar de olho nas novas exigências do De-
partamento de estado americano. a partir 
de agora também será obrigatório fornecer 
informações sobre as redes sociais ativas 
ou utilizadas nos últimos 5 anos. a medida 
vale para todos que vão turistar, trabalhar 
ou estudar.

anteriormente, apenas candidatos que 
precisavam de uma avaliação adicional 
tinham essa obrigação. segundo o governo 
americano, a mudança busca aumentar o 
controle de segurança sobre os solicitantes 
de visto. para entender as principais razões, 
como a exigência afeta os novos pedidos 
de visto e como fica o processo de solicita-
ção, o edição do Brasil conversou com a 
advogada especialista em imigração ingrid 
baracchini.

com a decisão, fica mais difícil con-
seguir o visto?

na verdade, não muda muita coisa, pois sempre foi 
feito esse tipo de pesquisa. isso já vinha acontecendo 
com algumas pessoas e agora passa a valer para todas. 
o processo ficará mais intenso e a ideia é evitar que as 
pessoas mintam para obter o documento. essa medida 
também é uma forma de coibir que os visitantes possam 
morar nos estados unidos, uma vez que o brasil enfrenta 
uma crise. existe quem faça postagem sobre esse assunto 
e receba comentários dos amigos e familiares do tipo: 
‘boa viagem’ e ‘vamos sentir a sua falta’. isso leva a crer 
que a intenção não é o turismo.

Qual a punição para quem mentir 
ou omitir informações para obter 
o visto? 

quando você mente ou omite alguma informação 
é considerado fraude e a pena para este tipo de delito 
é vitalícia. isso significa que a pessoa não pode solicitar 
nunca mais o visto de entrada aos estados unidos. a dica 
é sempre falar a verdade e não tentar omitir ou alterar 
nenhum dado. muitos pensam que fazendo isso vão 
facilitar a obtenção do documento, quando, na verdade, 
vão apenas se prejudicar e fazer com que a imigração 
perca a confiança.

Qual é o tipo de visto mais requeri-
do pelos brasileiros?

o de turismo é um dos mais solicitados, mas também 
houve um aumento nos pedidos de vistos para estudantes 
nos últimos 2 anos. o de trabalho também é requisitado, 
principalmente por brasileiros que possuem uma boa 
qualificação, mestrado, doutorado ou uma profissão 
interessante aos estados unidos.  

como é o processo para solicitação?
o primeiro passo é acessar a página ceac.state.gov, sele-

cionar o consulado ou embaixada mais perto da sua cidade e 
iniciar o preenchimento do formulário Ds-160. esse processo 
é feito online e você deve ficar atento ao colocar todas as suas 
informações para não deixar nada em branco. tudo deve 
ser escrito na língua inglesa. também existe uma opção de 
tradução das perguntas para quem não entende o idioma.

após completado, será necessário se cadastrar por 
meio do site ais.usvisa-info.com, informar o código de 
requerimento gerado ao final do formulário Ds-160, além 
de alguns dados pessoais. nessa página, o solicitante vai 
gerar um boleto ou efetuar o pagamento da taxa pelo 
cartão de crédito. o valor é de us$ 160, convertidos para 
reais de acordo com o câmbio do dia.

ao constar o pagamento, o sistema permite agendar 
uma data no centro de atendimento ao solicitante de 
Visto (casV) para fazer uma fotografia e a coleta das digi-
tais. Depois, também é preciso agendar a entrevista com 
o cônsul. são dois locais diferentes em que o requerente 
deve comparecer.

como funciona a entrevista?
o correto é preparar uma pasta com todos os docu-

mentos que possam comprovar as informações inseridas 
no Ds-160, bem como uma cópia impressa desse formu-
lário. no dia da entrevista, o solicitante deve chegar com 
pelo menos 30 minutos de antecedência e não pode estar 
portando nenhum tipo de metal, pois não conseguirá 
passar pela porta giratória. também não é permitido 
levar celular ou qualquer tipo de aparelho eletrônico.

no consulado, os funcionários vão verificar o for-
mulário e passaporte e encaminhar o requerente para 
a entrevista com o cônsul. eles podem fazer diversos 
questionamentos e decidir se aprovam ou não o visto. 
esse processo dura em média 3 minutos.

O que é avaliado na hora de pedir 
um visto de turismo?

basicamente, são três requisitos: ter motivos para via-
jar, razões para retornar ao brasil e condição financeira. o 
pretexto da viagem tem que ser logístico para não parecer 
que a pessoa tem a intenção de ficar para trabalhar. por 
exemplo, alguém que nunca saiu de seu país e escolhe 
passar uma semana em boston. como é uma cidade que 
não há atrativos turísticos, pode despertar desconfiança.

as razões para voltar são os vínculos como imóvel 
próprio, contas a pagar, emprego fixo, familiares, animais 
de estimação, etc. por último, a questão da condição 
financeira. por exemplo, quem ganha até r$ 28 mil por 
ano não precisa fazer declaração do imposto de renda. 
porém, a pessoa disse na solicitação que recebe r$ 5 mil 

por mês, o que excede o valor em que não é preciso decla-
rar. a imigração tende a pensar que pode ser uma fraude.

A maneira de se vestir influencia? 
Qual é a dica?

simpatia e boa apresentação sempre contam 
pontos. a dica é se vestir adequadamente de acordo 
com a sua realidade e sem exageros. por exemplo, a 
pessoa é professor e vai na entrevista usando terno e 
gravata. arrumar demais o cabelo, fazer maquiagem e 
colocar salto alto para comparecer à entrevista também 
é desnecessário. 

caso o visto seja negado, a pessoa 
pode requerer novamente?

a imigração tem um sistema de segurança em que 
não é obrigada a informar o motivo da não aprovação. 
eles têm o poder de conceder, negar ou cancelar de 
acordo com as suas convicções. pode acontecer deles 
passarem alguma dica sobre os motivos de negação. 
mas caso não consiga, a pessoa pode tentar outra vez e 
será feita uma nova análise. o processo tem que ser todo 
refeito e no formulário explicar se o visto já foi negado 
alguma vez. a taxa de solicitação não é devolvida quando 
o visto não é aprovado. 

tem alguma idade em que é mais 
difícil conseguir o documento?

os jovens entre 18 e 24 anos têm uma dificuldade 
maior em conseguir aprovação. aos 19 anos, eles estão 
começando a cursar uma faculdade e ter um emprego 
com uma renda baixa. e esse cenário é desfavorável 
para quem pensa em solicitar um visto. antes dos 18 
anos é possível usar a renda dos pais como forma de 
comprovação.

tipos de vistos mais comuns

PrOPósitO dA ViAgem cAtegOriA de VistO tAxA

negócios b1

us$ 160 

turismo b2

estudante acadêmico 
(cursos de inglês e universitários)

F

intercâmbio (High school, au pair, 
Work and travel)

j

O presidente da câmara, deputado 
rodrigo maia (Dem) cresceu por 
méritos próprios e por absoluta falta 

de líderes na planície da política. ele fala em 
nome da maioria da câmara. Desenvolveu 
esta habilidade mais se adaptando ao 
que querem os líderes do que formulando 
caminhos e liderando cabeças. 

estamos vivendo um apagão de verda-
deiros timoneiros de ideias e de projetos. 
nos últimos anos os grandes concentra-
dores de propostas foram substituídos nas 
lideranças e depois nas presidências pela 
capacidade de alavancar financiamento 
e de derramar dinheiro nas campanhas 
do que pelo brilho próprio que tem todo 
dirigente. a lava jato prendeu estes chefes 
compradores de deputados e senadores, 
os donos dos balcões, e os deputados e se-
nadores estão de novo perdidos sem saber 
como viabilizar as próximas campanhas.

pessoalmente, rodrigo maia não se 
entende com o presidente jair bolsonaro 
(psl). as divergências são antigas e até pa-
roquiais. os dois fazem política no mesmo 
reduto, o rio de janeiro, onde apesar de lí-
der nacional, maia teve dificuldades para se 
eleger, pouco mais de 74 mil votos. além da 
sua eleição com folga no estado, bolsonaro 
elegeu o filho Flávio como senador, tem o 
vereador carlos e eduardo como o deputa-
do mais votado do brasil, com mais de 1,7 
milhão de votos, este eleito por são paulo. 
aí está a origem da dificuldade política.

só que nas idas e vindas o presidente 
da câmara, mais político do que bolsona-
ro, apesar de menos votado, fala em nome 
do brasil. aponta dificuldades que se 
tornaram óbvias no governo e isto agrada 
a políticos. não são só colegas, agora im-
portantes apoios a maia, que chegam ao 
governo, assustam. parte importante do 
empresariado que apoiou bolsonaro diz 
que maia está com a razão. ele traça um 
quadro caótico. estagnação, paralisia 
e o popular caminho do brejo. o dis-
curso está longe de ser pessimista, 
pelo contrário alerta que ainda bem 
que o congresso está vigilante, como 
fiador da estabilidade política e que 
poderá salvar o país, mesmo com 
“críticas” dos aliados do presidente. 
o presidente da câmara ainda não 
engoliu as críticas recebidas durante 
as últimas manifestações. credita 
o ataque ao grupo do presidente 
bolsonaro. Destila rancor, que na 
política vira moeda de resistência.

Foi exatamente neste cenário que 
bolsonaro decidiu atravessar a praça dos 
três poderes pela segunda vez para entregar 
um projeto estranho. É a contramão da 
tendência mundial, fim do rigor em puni-
ções, mais tempo para a carteira e o dobro 
de pontos para a suspensão do direito de 
dirigir. mesmo assim valeu pelo encontro 
com maia e um aceno para deputados. 
a desconfiança é total para um governo 

que deixa medidas provisórias caducarem. o 
embate mostrou que o governo só consegue 
aprovar lei com a ajuda da oposição e quer 
fazer reformas constitucionais. alguma coisa 
não está equilibrada na avaliação política 
do país. É por isso que o centrão (que não 
existe) está no comando do congresso.

O senhor da política

ingrid Baracchini é advogada
especialista em imigração
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escola em tempo integral 

Temendo o não cumprimento por parte do governador romeu Zema 
(novo), o deputado Doorgal andrada (patri) acionou, recentemente, 
a justiça estadual de minas para buscar uma decisão que obrigue o 

governo mineiro a retomar o programa de escola em tempo integral. Desde 
o início do ano, as autoridades do ramo educacional resolveram considerar a 
modalidade como não prioritária à administração do atual chefe do executivo. 

em abril, quando o assunto veio à tona, o secretário de governo, cus-
tódio mattos, teria garantido a Doorgal que a suspensão seria temporária, 
garantindo, assim, que as 25 mil vagas pendentes seriam retomadas em 
agosto, e mais 55 mil voltariam a funcionar a partir do próximo ano.

segundo Doorgal, o receio se deve ao fato de que o governador não 
tem sido proativo no cumprimento das promessas. ele avalia que, deixar 
o assunto para depois, poderia representar um risco real de prejudicar 
milhares de estudantes, notadamente membros de famílias menos fa-
vorecidas. em síntese, o parlamentar do patriotas não acredita na lisura 
das informações procedentes da cidade administrativa. 

o deputado considera não ser admissível assinar uma espécie de che-
que em branco para um governador que não está levando a sério vários 
acordos pactuados nesses 6 meses de administração. a comunidade 
mineira se mobilizou quando surgiu a informação de cancelamento dos 
espaços destinados à escola em tempo integral. e como a assembleia 
legislativa de minas gerias é a caixa de ressonância do povo mineiro, 
essa posição de Doorgal, certamente, reflete o interesse do coletivo. E o 
governo do estado, por falta de recursos, tem deixado de atender não só 
essa, mais inúmeras demandas do gênero, inclusive as de cunho social. 

 ao acionar o judiciário para intermediar essa questão, Doorgal e 
Zema estão em lado opostos, mesmo os dois sendo agentes públicos 
e ambos estarem a serviço da população. E, com isso, fica clara uma 
realidade: o legislativo, com raras exceções, está ressentido pela falta 
de mais diálogo com o governo mineiro.

 quem convive mais próximo à assembleia ouve os parlamentares 
reclamarem de que Zema precisa ser mais proativo na relação com a casa 
legislativa. e caso essa aproximação fosse mais determinante, talvez o 
assunto escola em tempo integral não tivesse chegado ao judiciário.    

 infelizmente, essa discussão é apenas mais uma entre tantas que se 
avolumaram devido à depressão econômica vivenciada em minas, além 
de evidenciar a dificuldade da máquina estatal em atender as demandas 
existentes. como diz o velho ditado: “em casa onde falta pão, todos 
brigam e ninguém tem razão”.  

Presidente da câmara, rodrigo maia
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lideranças tucanas apoiam
governador romeu Zema

o deputado antonio carlos arantes (psDb), 
primeiro vice-presidente da assembleia legislativa 
de minas gerais, em entrevista concedida à im-
prensa, fez inúmeras considerações sobre o atual 
momento político e administrativo do estado. 

sobre a administração de romeu Zema 
(novo), o parlamentar avaliou como positiva 
a aproximação do chefe do executivo com 
os deputados estaduais e destacou a equipe 
técnica do governo. a respeito dos primeiros 
meses do novo comando, arantes diz que Zema 
e sua equipe são humildes. “por essa e outras 
razões, o governo está evoluindo”.

Apoio tucano

também, na semana passada, o deputado 
gustavo Valadares (psDb), líder do bloco de 
apoio ao governo disse que, apesar de opini-
ões divergentes, especialmente, da bancada 
federal de seu partido, os seus colegas com 
assento na assembleia legislativa apoiam a 
atual administração. 

Valadares afirma ainda que é preciso 
ser realista, pois a situação no estado é 
gravíssima. “não podemos ser contra minas 
e deixar de dar suporte a um governador 
eleito legitimamente pela população, pois 
seria jogar contra os próprios mineiros. 
aliás, Zema irá precisar não só dos tucanos, 

mas da confiança de muitos outros parla-
mentares para poder trabalhar com intuito 
de tirar o estado deste abismo financeiro”, 
salientou.

mais investimento

por sua vez, o secretário de Desenvolvi-
mento econômico, manoel Vitor, espera atrair 
investimentos para o estado devido a um am-
biente favorável, em fase de implementação, 
a partir da melhoria no serviço de segurança, 
saúde e educação. 

De acordo com o secretário, nesses primei-
ros meses foram garantidos r$ 4.845 bilhões 
em investimento, aporte anunciado pela Fiat, 
que decidiu ampliar sua fábrica em betim. 
“esse montante é 14 vezes maior se compara-
do ao mesmo período do ano passado. apesar 
da crise econômica, minas gerais continua 
sendo o terceiro maior produto interno bruto 
(pib) do país e temos 20 milhões de habitan-
tes, consumidores em potencial, para permitir 
atração por aqui, sobretudo na indústria de 
consumo”.   

recuperação fiscal

nos bastidores da assembleia, a grande 
expectativa dos parlamentares é o projeto de 
recuperação Fiscal a ser enviado pelo executivo. 
o assunto é polêmico e promete transformar 
o plenário da casa em uma praça de guerra. 
a mobilização dos funcionários públicos e de 
entidades contra as privatizações das estatais 
já aponta para um completo acirramento. na 
verdade, tudo não passa de hipóteses, pois 
de acordo com a liderança do governo, essa 
matéria ainda está em fase de elaboração por 
parte da cidade administrativa. 

uma possibilidade deverá se transformar 
em realidade: quando esse assunto for tratado, 
o desgaste de Zema tenderá a ser brutal com 
proporções maiores do que aconteceu em re-
lação aos prefeitos municipais, nos 3 primeiros 
meses do seu governo.Antonio carlos Arantes faz referência à humildade de Zema
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presidente da amm debate nova previdência
e unificações das eleições em reunião na cnm

para alinhar posicionamento sobre temas 
prioritários à gestão local, como reforma polí-
tica e previdência, o presidente da associação 
mineira de municípios (amm), vice-presidente 
da confederação nacional de municípios (cnm) 
e prefeito de moema, julvan lacerda (mDb), es-
teve na sede da cnm em brasília, no dia 4. junto 
com lideranças municipalistas de todo o país, 
o encontro serviu como uma preparação para 
uma agenda intensa de articulação política.

as principais reivindicações discutidas na 
reunião foram a da pec 376/2009, que unifica 
as eleições; e a nova previdência, detalhada na 
pec 06/2019. na reunião, todos concordaram 
que é necessário apresentar aos parlamentares 
e à sociedade estudo fundamentado sobre 
o prejuízo às transferências voluntárias, que 
ficam suspensas em ano eleitoral, e o impacto 
nos gastos não só da união, mas de estados e 
municípios com as campanhas.

“quando a gente entra, no primeiro ano, 
é para organizar a casa; no segundo, quando 
você começa a atuar, tem que parar por causa 
das eleições. sobra apenas um ano para tra-
balhar, porque o quarto é eleição municipal. 
se a gente tiver um mandato de 5 anos, sem 
direito à reeleição, com os mandatos coinci-
dindo, o orçamento da união será trabalhado 
pelos dois em conjunto (executivo municipal e 
federal). É muito vantajoso, fora a economia”, 
reforça julvan.

“já temos um movimento de todos os 
estados, que estão mobilizados, mas precisa-
mos esclarecer sobre a economicidade, por 
ter só uma eleição, e sobre o alinhamento dos 
orçamentos. não podemos continuar fazendo 
política partidária um ano e política pública 
no outro”, argumenta o presidente da cnm, 
glademir aroldi, a favor da pec 376/09.

entre os encaminhamentos da reunião, 
ficou acordado que, nos próximos 15 dias, eles 
irão continuar mobilizando os parlamentares 
por estado em reuniões com as bancadas, com 
foco nos membros da comissão de constituição 
e justiça e de cidadania (ccjc), onde o texto 
aguarda aprovação.

Previdência

sobre a previdência, a discussão esteve 
centrada no impasse da retirada dos entes es-
taduais e municipais da proposta. o movimento 
municipalista é contra essa possibilidade, 
defendida por alguns parlamentares e líderes 
partidários. mais cedo, o presidente da cnm 

esteve com o secretário especial da casa civil, 
abelardo lupion, para reforçar a importância 
da manutenção dos municípios no relatório que 
tramita na comissão especial sob relatoria do 
deputado samuel pereira (psDb-sp).

tanto o presidente da câmara, rodrigo 
maia (Dem), quanto o presidente da república, 
jair bolsonaro, já manifestaram que o ideal é 
manter os entes subnacionais na proposta e 
a cnm reforça que, se isso não ocorrer, 2.108 
municípios e 70% dos servidores públicos mu-
nicipais não serão contemplados com as novas 
regras. segundo os municipalistas reunidos 
na confederação, a limitação representa um 
prejuízo enorme aos cofres e ao sistema, que 
precisa ser integrado. por isso, as entidades 
estaduais pretendem assinar ofício para ma-
nifestar posicionamento no congresso e no 
executivo federal.

estiveram presentes os presidentes da 
associação mineira de municípios (amm-mg), 
julvan lacerda; da Federação goiana de mu-
nicípios (Fgm), Haroldo naves; da associação 
municipalista de pernambuco (amupe), josé 
patriota; da associação dos municípios do 
estado do amapá (ameap), ofirney sadala; 
da associação dos municípios do paraná (amp), 
Darlan scalco; da associação dos municípios 
de mato grosso do sul (assomasul), pedro 
caravina; da associação paulista de municípios 
(apm), carlos cruz; da Federação das associa-
ções de municípios da paraíba (Famup), george 
porciuncula; e da Federação das associações 
de municípios do rio grande do sul (Famurs), 
antonio cettolin.

reunião aconteceu na sede da cnm em Brasília

“quando a
gente entra,
no primeiro
ano, é para
organizar a
casa; no
segundo,
quando você
começa a atuar, 
tem que parar
por causa
das eleições”
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sumida
sempre proativa, a deputada rosângela reis (podemos) 

está sumida dos bastidores da assembleia. apesar de ser 
presente nos grandes debates da casa, seu afastamento, 
certamente, se deve ao envolvimento de seu marido em um 
escândalo na câmara de Vereadores de ipatinga. 

fiscais nababescos 
em minas gerais, uma das entidades que mais tem batido 

pesado contra a reforma da previdência é o sindicato nacio-
nal dos auditores-Fiscais da receita Federal de minas gerais 
(Sindifisco-MG). Eles têm o aval, inclusive, da diretora da As-
sociação dos Funcionários Fiscais do estado de minas gerais, 
maria Aparecida meloni. 

cena um - segundo comentários de brasília, a reforma está 
sendo feita exatamente para rever privilégios.

cena final. e, no caso de minas, um dos segmentos mais 
privilegiados é exatamente os fiscais da Secretaria de Estado 
da Fazenda. no passado, eles chegaram a ser chamados de 
nababos devido aos privilégios, mesmo sabendo que o estado 
está com um dificuldade para pagar os salários de todos os 
trabalhadores, inclusive, os que tem montante bem inferior. 

Partido dividido
o governador romeu Zema (novo) nem sempre tem con-

tado com o apoio dos três deputados de seu partido. essa falta 
de parceria torna ainda mais fácil para a oposição trabalhar 
contra nos bastidores da assembleia.   

Problemas na educação
recentemente, o professor universitário e economista paulis-

tano, Antônio corrêa de lacerda, disse, em um programa de tV, 
que o governo Bolsonaro (psl) não tem a mínima preocupação 
em investir pesado em favor da educação brasileira. segundo 
suas informações, os cortes no orçamento do ministério da 
educação irão continuar. “podemos ter o futuro dos alunos 
comprometidos, se essa situação não for revertida”, disse. 

com apoio dos liberais
Analisando os recentes movimentos de rua com a finalida-

de de protestar contra os cortes na Educação, o filósofo luiz 
felipe Pondé considera que essa movimentação pode crescer 
ainda mais. isso porque, em determinado momento, deve-se 
incluir entre os manifestantes pessoas consideradas liberais, 
segmento ideológico muito próximo ao do atual presidente 
da república. 

reforma já
“a votação da reforma da previdência, em debate no con-

gresso nacional, é urgente. não há outra saída para corrigir 
o déficit de R$ 200 bilhões anuais. Mas, resta saber se depois 
vão acontecer reformas complementares para resolver a nossa 
crise econômica”, opinião do jornalista ethevaldo siqueira. 

comentário único - esse assunto toma conta da pauta 
política, em brasília. contudo, isso terá uma pausa uma vez 
que o presidente da câmara Federal, rodrigo maia (mDb), 
resolveu apoiá-lo abertamente.

corte de benefícios?
a reforma divide opiniões e gera comentários inusitados. 

Veja, por exemplo, a opinião do diretor do instituto de estudos 
avançados da usp, Paulo saldiva. “não se sabe quais são os 
benefícios atuais, quais estão sendo cortados e quem vai ter 
de pagar a conta dessa decisão no futuro”. 

Presidente falastrão
“o presidente Bolsonaro (psl) fala muito e faz pouco. ele, 

aliás, tem dificuldade de se conter dentro das leis e termina 
exagerando ou criando dificuldades desnecessárias para seu 
próprio governo”, opinião do jornalista merval Pereira. 

todos contra Brasília
recentemente, o secretário da Fazenda do estado do pará, 

renê de Oliveira Júnior, veio a minas fazer uma palestra e ba-
teu pesado contra a lei Kandir, que está solapando os impostos 
devidos aos estados exportadores, principalmente, em minas 
e no pará. “o governo federal não entende a palavra pressão. 
ou seja, é preciso uma ação coordenada desses dois estados 
para fazer o presidente da república nos pagar os bilhões em 
débitos por conta da renúncia fiscal oriunda dos impostos das 
exportações. caso contrário, esse engodo nunca vai terminar”, 
sentencia o secretário.
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café está presente em quase
100% dos lares brasileiros

o ex-presidente dos estados unidos, barack 
obama, deu uma verdadeira aula a milhares de 
pessoas que lotaram um centro de convenções 
em são paulo. um dos principais motes de sua 
fala foi a importância da educação.

obama, que cresceu no Havaí e nunca 
conheceu o pai, destacou a importância da 
educação em sua vida. “minha mãe me ensinou 
a ser curioso e querer aprender cada vez mais. 
precisamos de uma educação que nos prepare 
para o mundo”, disse.

o ex-presidente também falou sobre o desa-
fio que é sair das cercas imaginárias, impostas 
pela sociedade aos mais pobres. “quando nin-
guém perto de você fez algo grande, as pessoas 
mais próximas te desencorajam, tentando te 
proteger. mas, é preciso vencer seus medos”, 
contou lembrando sua trajetória.

resgatando memórias sobre sua vida esco-
lar, obama destacou o papel do professor como 
um agente de transformação. “o professor te 
ajudar a entender a si mesmo, a reconhecer o 
que te impede de ser o melhor que você pode. 
educação tem que ensinar a ver o mundo pelos 
olhos dos outros e não só pelos seus”.

a diversidade também esteve no foco de seu 
discurso.  “É preciso garantir a inclusão de pessoas 
com diferentes perspectivas, origens e experiên-
cias. um bom líder só toma decisões melhores 
se contar com uma boa variedade de pessoas”. e 
destacou importância das mulheres: “os homens 
precisam aprender com elas”, acrescentou.

a educação, segundo ele, é a base para essa 
inclusão. “pode ser que na favela está crescendo 
uma criança que vai descobrir a cura do câncer. 
ela só precisa de uma chance. a questão não é 
uma igualdade perfeita, mas criar condições e 
oportunidades para todos. Dar uma boa educa-

ção e serviço social não é caridade, é condição 
para o desenvolvimento econômico de um país”.

em um evento de inovação e tecnologia, 
obama não deixaria de abordar a transformação 
que a inteligência artificial deve causar no modelo 
de sociedade atual. “as máquinas vão fazer o que 
é repetitivo, mas só as pessoas podem pensar de 
forma criativa e inovadora. os países que enten-
derem isso, serão melhores sucedidos”.

ele se diz aberto aos avanços, mas faz ressalvas. 
“não quero destruir a inovação ou a liberdade de 
mercado, mas precisamos projetar um sistema 
inclusivo. precisamos pensar em sustentabilidade, 
cuidar do meio ambiente. É necessário encontrar 
equilíbrio e, líderes políticos, empresariais e religio-
sos precisam discutir o assunto”.

segundo ele, muitas coisas precisam ser 
revistas. “Você não tem um bom mercado se 
não tiver um bom governo, boas leis e uma boa 
infraestrutura. corrupção e nepotismo impedem 
o crescimento de um bom mercado”, disse ele 
reforçando que os impostos deveriam ser um 
bom investimento para a sociedade.

as questões financeiras também exigem 
cuidado. “estamos obcecados pelo dinheiro. nos 
esquecemos das condições que permitem que os 
negócios sejam bem sucedidos. Depois de certa 
quantidade, o dinheiro não traz mais felicidade. 
precisamos rever nossa medida de sucesso. se 
somos poderosos e influentes, precisamos aju-
dar aos outros. precisamos recompensar. temos 
que rever nossos valores”.

a preocupação agora é com as gerações fu-
turas. “precisamos treinar a próxima geração de 
líderes. temos que inspirar, encorajar, dar poder. 
os jovens precisam começar a atuar dentro de 
suas próprias comunidades. somos responsáveis 
pela próxima geração”.

obama também discorreu sobre o papel 
de um líder. “nós temos pontos cegos. como 
presidente, eu não tinha como saber tudo. 
eu só tinha as perguntas certas e me cercava 
de boas pessoas, capazes de respondê-las. 
Você só é tão bom quanto a equipe que você 
constrói. não é sobre você, é sobre as pessoas 
que você serve. o líder tem que fazer com que 
as pessoas atinjam seus sonhos. não tive uma 
administração perfeita, mas preservamos a 
nossa integridade”.

para ele, a parte mais delicada da liderança 
é a tomada de decisão. “as decisões são toma-
das com base em probabilidade. É preciso se 
acostumar a não acertar sempre. eu tinha que 
criar processos, testar ideais e teorias com base 
em dados e informações. não podia ter certeza 
que estava tomando a melhor decisão, mas eu 
tinha que garantir que havia olhado tudo com 
cautela e cuidado para, naquele momento, 
fazer o que julgava ser o mais certo. tinha que 
pensar em todas as variações, deixando o medo 
de lado”, afirmou.

os ex-presidente falou ainda sobre uma 
cegueira social. “as pessoas querem ajustar os 
fatos de acordo com a opinião que elas já têm. É 
preciso olhar a realidade, por mais desagradável 
que ela seja” e, de acordo com ele, estamos na 
melhor fase da humanidade. “o mundo é muito 
melhor hoje. os números mostram o quanto 
evoluímos em acesso à educação e condições 
básicas de saúde”.

para encerrar, obama deixou uma mensa-
gem aos brasileiros. “mantenham-se otimistas. 
não temos garantias de progresso, mas precisa-
mos ter esperança. precisamos ir além de nós 
mesmos para construirmos um mundo melhor. 
cada um precisa fazer a sua parte”.

As lições de Obama para o Brasil

brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo

Os PrinciPAis PrOdutOs dAs lAVOurAs

Produto faturamento representação

soja r$ 142,36 bi 37%

cana-de-açúcar r$ 61,08 bi 16%

milho r$ 47,12 bi 12%

algodão 
herbáceo

r$ 33,99 bi 9%

café r$ 24,92 bi 6,5%

E le pode ser servido quente ou gelado, puro 
ou misturado. Há ainda quem prefira forte 
ou mais fraquinho. estamos falando do 
café que, de fato, é uma paixão brasileira 

e uma prova disso é que a bebida está presente 
em 98,2% das casas brasileiras. estima-se que mais 
de 2 bilhões de xícaras sejam bebidas por dia no 
país, uma delas está ao lado desta repórter e é 
saboreada enquanto este texto é redigido.

o grão do café ocupa o 5° lugar no ranking 
de produtos que apresentam maior faturamento 
nas lavouras brasileiras. o valor arrecadado é 
de r$ 24,92 bilhões, que representa 6,5% dos 
r$ 383,87 bilhões, somados com base no volume 
produzido e nos preços médios recebidos pelos 
agricultores dos 21 principais produtos agrícolas. 
os dados foram obtidos do Valor bruto da produ-
ção (Vbp), elaborado e divulgado mensalmente 
pela secretaria de política agrícola (spa), do mi-
nistério da agricultura pecuária e abastecimento 
(mapa) desde 2005.

somente em abril, 2,97 milhões de sacas de 
60 kg foram vendidas para outros países. o número 
apresenta uma alta de 24,6% na comparação com 
mesmo mês do ano passado, com o país tirando 
proveito de uma safra recorde em 2018, informou o 
conselho dos exportadores de café do brasil (cecafé).

A paixão em números
De acordo com a associação brasileira das in-

dústrias de café (abic), cerca de 84% dos consumi-
dores ainda preparam o café filtrado, enquanto 4% 
utilizam preparação em monodoses ou cápsulas. 
o maior consumo é registrado no café da manhã 
(78%), seguido do café da tarde (49%). 

o consumo da bebida pode ser dividido em dois 
momentos: o primeiro contato, que geralmente é 
entre 18 e 35 anos é o mais moderado. até o consumo 
mais intenso, a partir dos 40 anos. a região nordeste 
é a que mais comercializa o café (+9,1%), seguida do 
sul (+ 8,8%) e do centro oeste (+7,8%).

para Helcio carneiro, diretor-executivo da 
unique cafés, o café sempre foi importante, mas 
quando o brasil foi crescendo economicamente, 
outras indústrias chegaram e ele perdeu um 
pouco a força. “no entanto, hoje, o país é o maior 
produtor mundial e 40% do que é vendido lá fora 
é exportado daqui”.

ele conta que, atual-
mente, a percepção da po-
pulação acerca da bebida é 
diferente. “antes, era um líquido dentro de uma 
garrafa térmica. e isso mudou, as pessoas se 
preocupam com a qualidade. em bH é comum 
vermos cafeterias sendo inauguradas, porque há 
uma demanda por esses espaços”.

Amantes de café
o café virou uma das paixões da empresária 

márcia machado. “comecei a tomar com frequência 
quando estudava para o vestibular, pois a cafeína me 
dava um up. com isso, fui criando gosto e quando vi já 
estava apaixonada. gosto mais fraco e suave, por isso, 
não sou muito fã do de máquina. o café coado tem seu 
lugar e, a partir disso, criei o hábito de ir em cafeterias”.

o amor do cartunista mauricio squarisi pela 
bebida é tão grande, que ele fez o filme “café, um 
dedo de prosa”. o longa fala sobre a importância 
da bebida para a história do brasil de maneira 
humorada. “Fiquei 2 anos pesquisando, encontrei 
o livro ‘História do café’, de ana luiza martins e a 
partir daí a animação foi ganhando vida. após 
as exibições - que são pontuais - há sempre um 
debate sobre a bebida”.

o brasil é o maior produtor de café do mundo 
e o segundo maior consumidor - perdendo apenas 
para os eua. estima-se que 40% do café vendido 
em todo o mundo saia do brasil. só nos primeiros 
4 meses de janeiro, 13 milhões de sacas foram 
exportadas, crescimento de 26,8% em relação ao 
mesmo período do ano passado.
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Pressão do Bolsonaro
no cafezinho da câmara, muitos parlamentares considera-

ram que a reunião de cúpula dos poderes, ocorrida há 15 dias, 
foi mais uma forma encontrada pelo presidente Bolsonaro 
(psl) de pressionar o congresso pela aprovação da reforma. 

tragédia em Brumadinho
o deputado petista André Quintão, um dos integrantes 

da cpi que cuida de atar os problemas referentes ao rompi-
mento da barragem de rejeitos da Vale, em brumadinho, na 
Assembleia, antecipa: “Todos podem ficar tranquilos que a 
Vale vai ser punida por esse ato. não há a menor possibilidade 
da mineradora ficar às margens das condenações”, afirma. 

Política em BH
“Não há nenhuma confirmação de que o prefeito de BH, 

Alexandre Kalil, vai assumir a presidência do psD. aliás, sua 
ficha de filiação ao partido vai ser assinada no próximo dia 14, 
na assembleia legislativa”, anuncia o deputado federal diego 
Andrade (psD). 

A favor dos educadores
em todo o país cresce a onda de violência de alunos contra 

professores em sala de aula. por conta disso, o ministério da 
justiça já estuda uma medida de encaminhar uma lei mais 
pesada que puna os envolvidos nesse tipo de agressão. 

Política em Juiz de fora
“qualquer um que esteja interessado em disputar a pre-

feitura de juiz de Fora deve saber de uma realidade: o atual 
prefeito da cidade, Antônio Almas (psDb), é candidatíssimo à 
reeleição”.  esse é o comentário ouvido na antessala do gabi-
nete do deputado noraldino Junior (psc), um dos prováveis 
adversários de Almas. ou seja, a eleição do próximo ano na 
“manchester mineira” vai ser quente. 

sucessão em BH
por enquanto, o governador romeu Zema (novo) tem evi-

tado comentar a respeito da sucessão em belo Horizonte, mas, 
já se sabe de uma realidade: o seu partido pretende lançar uma 
candidatura própria no próximo ano na capital mineira. quem 
não deve estar gostando nada disso é o atual prefeito Kalil.

sem apoio do PsB
presidente estadual do psb mineiro, o deputado federal 

Júlio delgado antecipa: “seu partido irá votar maciçamente 
contra a reforma da previdência”. segundo avaliação do par-
lamentar, essa mesma posição deve ser adotada por todos os 
partidos de esquerda.

guerra civil? 
analisando o histórico relativo ao clima de violência insta-

lado no brasil, especialmente em relação aos acontecimentos 
do rio de janeiro, o historiador leandro Karnal avalia: “o 
nosso país já está vivendo cenas de uma verdadeira guerra 
civil”, lamentou.

trânsito violento
as estatísticas de diferentes órgãos indicam que, atual-

mente, uma média 50 mil pessoas morrem por ano no brasil 
vítimas da violência no trânsito. 

reforma e os estados
para analistas, a reforma da previdência sem incluir os esta-

dos e municípios, não terá, em hipótese alguma, a repercussão 
esperada pelo governo federal. Vale dizer: os funcionários dos 
governos estaduais e das prefeituras teriam de entrar no bojo 
do projeto em debate na câmara Federal. caso contrário, tudo 
pode não passar de um arremedo, dizem os especialistas.
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na prática faz 

setor editorial perdeu 25%
do faturamento em 13 anos
em fase ruim para grandes livrarias, clubes de leituras prosperam à sua própria maneira

Não é novidade que o 
mercado editorial convi-
ve com números amar-
gos, mas dados da pes-

quisa “produção e Vendas do setor 
editorial brasileiro”, realizada pela 
Fundação instituto de pesquisas 
econômicas (Fipe), encomendada 
pela câmara brasileira do livro 
(cbl) e pelo sindicato nacional 
dos editores de livro (snel), dão 
dimensões reais do cenário. o le-
vantamento mostra que o lucro do 
setor editorial geral (com vendas 
para o mercado e para o governo) 

diminui 25% (perda de r$ 1,6 
bilhão, em valores corrigidos) no 
comparativo entre 2006 e 2018.

o presidente da cbl, Vitor 
tavares, explica que as apostas 
do segmento não se concretiza-
ram. “em 2006, o setor faturou 
r$ 6,788 bilhões. em 2018, o valor 
foi de r$ 5,119 bi. nesse período, 
o preço médio dos livros diminuiu 
34%. a queda impactou na redu-
ção do faturamento. o ramo fez 
uma aposta em redução do preço 
do livro e ganho de escala em 
vendas, mas isso não aconteceu. o 
aumento de exemplares vendidos 
não é suficiente para segurar esse 
mercado”. 

Os mais afetados

no período compreendido en-
tre 2006 e 2014, o subsetor mais 
afetado foi o de obras gerais 
(og), com queda acumulada de 
25%. já de 2014 a 2018, início da 
crise econômica, o subsetor mais 
abalado foi o de científicos, téc-
nicos e profissionais (ctp), com 
queda de 45%, o que em termos 
absolutos significa uma redução 
de 74,71 milhões de exemplares 
vendidos. 

novas apostas 

na análise de marcos pe-
reira, presidente do snel, o 
mercado editorial é o mais re-
siliente entre os segmentos de 
conteúdo em todo o mundo. “as 
histórias e as ideias são contadas 
e divulgadas por meio dos livros 
e, muitas vezes, adaptadas para 
outras mídias. no brasil temos 
um grande desafio de inclusão 
social e cultural, que precisa de 
um projeto de educação e cres-
cimento econômico sustentável 
e de longo prazo para ser bem 
sucedido”.

prova disso é que enquanto 
as duas maiores l ivrarias do 
país, cultura e saraiva, estão em 
recuperação judicial, clubes de 
leitura como a tag-experiências 

literárias, leiturinha e a book in 
box expandem o número de assi-
nantes e lidam com faturamento 
de gente grande. 

Há 5 anos, a tag tinha 65 
assinantes. “Hoje estamos com 
48 mil associados, sendo 20 
mil da tag inéditos e 28 mil da 
tag curadoria. minas gerais re-
presenta 10% da 
nossa base, ou 
seja, quase 5 mil 
mineiros fazem 
parte do clube”, 
conta o diretor 
da marca gus-
t a v o  l e m b e r t 
que, juntamen-
te com mais  4 
sócios,  faturou 
no ano passado 
r$ 26 milhões. 

lembert des-
taca que o foco 
sempre foi o con-
s u m i d o r  f i n a l . 
“nosso k i t  é  a 
principal causa do associado 
continuar no clube. para isso, 
trazemos curadores que eles mes-
mo sugerem para entender os 
aspectos que agradam ou não”. 

a mineira de poços de cal-
das, leiturinha, clube de leitura 
infantil, já passa dos 150 mil 
assinantes. minas representa 

em torno de 12 a 15% desse to-
tal. “como um clube de leitura 
trabalhamos sempre a questão 
da surpresa. então, desde o 
primeiro o dia, um pilar muito 
forte nosso é um time de espe-
cialistas, formado por psicólogos 
e educadores, que escolhem os 
melhores livros para cada fase de 

desenvolvimento 
da criança”, resu-
me rodolfo reis, 
diretor de negó-
cios da empresa 
que fundiu-se à 
playKids, aplica-
t ivo da movile, 
proprietária do 
iFood, entre ou-
tras empresas. 

janaina pizzo, 
proprietária da 
book in box, co-
meçou o negócio 
entre família. “a 
ideia de montar 
o  c lube surg iu 

em uma conversa descontraída 
entre mim e meu irmão. Fomos 
atrás de tudo, estudamos e um 
mês depois estávamos com o 
clube aberto”, diz. a empresa 
aposta em atendimento próxi-
mo e instantâneo, por meio de 
redes sociais e WhatsApp. “já 
enviamos livros para todo brasil, 

menos para o acre, até hoje. os 
assinantes de mg representam 
13,63% do total de clientes da 
book in box”.

para lembert, a crise do se-
tor é muito mais de canal do que 
de leitores. “o mercado editorial 
sempre foi lento e baseado em 
modelos tradicionais e, com 
isso, se criou uma enorme de-
pendência das grandes livrarias 
do brasil. conheço editoras que 
tiveram de 50 a 60% de seu 
marketing voltado para a saraiva 
e a cultura. e isso não deu certo”.

para ele, o distanciamento 
com o leitor pesou. “É só ver 
quantas editoras têm uma área 
voltada para entender quem é 
o leitor, são todas focadas no 
varejo”. o empresário, inclusive, 
tem exemplo de demandas que 
surgiram a partir dos próprios 
clientes. “nós percebemos que 
muitos deles falavam que havia 
muitas opções de literatura ame-
ricana e inglesa. e ficávamos em 
dúvida: ‘será que valorizariam 
livros de outras culturas?’. Foi 
quando adicionamos um livro 
niger iano e fo i  um sucesso 
enorme. Foi um momento im-
portante para nós e, desde en-
tão, trouxemos livros iranianos, 
alemão, israelense, italianos, 
coreanos e mais”, conclui.

“O mercado
editorial sempre

foi lento e
baseado em

modelos
tradicionais e,

com isso, se
criou uma

enorme
dependência
das grandes

livrarias do Brasil”
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fiemg lança campanha em
defesa da reforma da Previdência

Para a entidade, a proposta é fundamental para o país

A Federação das in-
dústrias do estado de 
minas gerais (Fiemg) 
lançou, semana pas-

sada, a campanha em defesa da 
reforma da previdência. 

para a entidade, o avanço da 
proposta é cada dia mais urgente. 
Frear o avanço do déficit previ-
denciário permitirá que união, 
estados e municípios retomem 
sua capacidade de investimento 
em infraestrutura e de provimento 
de bens públicos de qualidade, 
permitindo alavancar o potencial 
de crescimento do país. no entendi-
mento da indústria mineira, negli-
genciar o problema previdenciário 
atual pode levar o brasil a uma 
situação de contração prolongada 
da atividade econômica, que será 
ainda mais grave em minas gerais.

“a aprovação da reforma, o 
mais rápido possível, é a sinaliza-
ção que investidores brasileiros e 
de todo o mundo esperam para 
voltar a escolher o brasil e aqui 
implantar seus projetos que geram 
riqueza para o país e empregos 
crucialmente necessários diante 
dos nossos mais de 13 milhões 
de desempregados”, afirma o 
presidente da Fiemg, Flávio roscoe. 

com menos recursos entrando 
do que saindo nos caixas públicos, 
o estado precisa tomar recursos dos 
cidadãos e das empresas. “avança 
vorazmente sobre o bolso da popu-
lação e das companhias, criando 
uma das maiores cargas tributárias 
do mundo e tornando-se maior do 
que a própria sociedade a quem 
deveria servir”, pontua roscoe. 

segundo ele, hoje, de toda a 
riqueza produzida no país, 33,7% 
(carga tributária) são gastos pelo 
governo, que ainda tem que refi-
nanciar os pagamentos de juros da 
ordem de 6% do produto interno 
bruto (pib), elevando continua-
mente a dívida pública, que já 
chega a 77,2% do pib. “o governo 
sempre gastou muito e gastou 
muito mal. isso é o que precisa 
mudar”, ressalta. 

a situação é insustentável. 
atualmente, o déficit atuarial - a 
diferença entre as estimativas de 
pagamento de benefícios pre-
videnciários e as estimativas de 
contribuições ao sistema - é de 
duas vezes o pib do país (a soma 
de tudo aquilo que se produz na 
economia) no ano. 

aproximadamente, a metade 
do déficit atuarial é referente aos re-
gimes previdenciários do funciona-
lismo público. economistas do ins-
tituto de pesquisa econômica apli-
cada (ipea) estimam em 75% do 
pib brasileiro o déficit atuarial dos 
regimes previdenciários estaduais. 
no âmbito federal, o déficit atuarial 
da previdência de funcionários 
públicos é de 12% do pib e nos 
municípios esse percentual chega a 
20% do pib do país. 

sem a reforma da previdência, 
o brasil, cuja população envelhece 
numa velocidade inédita para o 
país, terá que comprimir despe-
sas com saúde e educação ou 
aumentar impostos para pagar 
aposentadorias e pensões. 

quando as pessoas se apo-
sentam, a sociedade que está 
atualmente trabalhando passa a 
sustentar a gama de aposentados 
que existe no país. a conta não fe-
cha. o rombo da previdência atual-
mente é de r$ 300 bilhões por ano 
(2,3% do pib). se nada for feito em 
relação, em um futuro próximo, 
o governo não terá dinheiro para 
pagar os aposentados. 

para que o governo possa 
continuar pagando as aposen-
tadorias é necessário diminuir 
o déficit da previdência. para a 
Fiemg, fazer a escolha pela reforma 
significa trabalhar para manter a 
previdência sustentável e garantir 
a continuidade do sistema para as 
gerações futuras. 

na terça-feira, dia 18/06, a 
Fiemg promove uma live com a 
gerente de economia Daniela brito 
para esclarecimentos em relação à 
proposta. acompanhe e participe 
pela página oficial do Facebook.
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A todos, os nossos Parabéns!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Email: acir.antao@ig.com.br

D A   C O C H E I R A
Aconteceu no último dia 31, em juiz de Fora, a solenidade de 

entrega do “mérito comendador Henrique guilherme Fernando 
Halfeld”. o evento reuniu autoridades civis e militares, além de 

amigos e familiares dos 19 homenageados. o mérito foi instituído no 
primeiro mandato de itamar Franco na prefeitura de juiz de Fora e celebra 
oficialmente o aniversário da cidade, que completou 169 anos.

mérito

recAdOs - o palácio do planalto vem recebendo uma série de 
recados vindos do congresso nacional a respeito da aprovação da 
reforma da previdência. se o governo insistir em incluir os estados 
no projeto, deverá perder mais de 70 votos já comprometidos 
em aprovar o texto. os deputados e senadores vêm recebendo 
apelos dos tribunais estaduais de justiça, promotorias públicas, 
assembleias legislativas, polícias militares e civis, tribunais de 
contas e funcionários estaduais que temem perder as polpudas 
aposentadorias. aqui, em minas, o sindicato nacional dos audi-
tores-Fiscais da receita Federal de minas gerais (sindifisco-mg) e 
outros sindicatos não cansam de mandar e-mails para todos os 
parlamentares mineiros no congresso.

ZemA - o governador tem se reunido com sua equipe e é 
bem provável que ele mande para a assembleia um projeto de 
aumento de salário para os secretários de estado. Zema quer que 
o secretário ganhe igual um deputado estadual de minas. ele se 
disse preocupado, por exemplo, em ver um secretário da Fazenda 
ganhando r$ 10 mil, enquanto que um auditor fiscal da mesma 
secretaria, ganha mais de r$ 30 mil mensais, fora as vantagens 
do cargo.

PesQuisAs de cOntAgem - a paraná pesquisas divulgou, 
outro dia, um levantamento feito visando o pleito do próximo 
ano. marília campos (pt) e ademir lucas (solidariedade) foram 
os nomes mais lembrados pelos eleitores de contagem. o atual 
prefeito alex de Freitas, ficou com míseros 3%. embora seja uma 
análise feita a um ano das eleições, pode ser uma tendência do 
eleitorado.

João Victor xavier (cidadania) vem recebendo adesões de 
toda a cidade depois que anunciou sua disposição de disputar 
o pleito do próximo ano. ele deve levar o psDb junto, mesmo 
tendo deixado o partido.

A Associação dos comerciantes do mercado Distrital do 
cruzeiro (acomec) anunciou um grande evento no próximo 
dia 29, com choro e forró, para os frequentadores do centro 
de compra. 

Pitangui está em festa neste final de semana, já que co-
memora 304 anos de fundação.

A globo está cortando os salários de seus mais importantes 
nomes e isso pode aumentar o desejo de muitos de mudar de 
canal. a record está de olho e, em alguns casos, pode cobrir 
a proposta oferecida. ana maria braga pode voltar para a 
emissora.

Andréia madeira goreske leite e o
prefeito de Juiz de fora, Antônio Almas
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domingo, dia 09 de junho 
raimundo cândido neto 

Dr. ivan jansen

segunda-feira, 10
raimundo cândido junior

luiz carlos breguncci 

terça-feira, 11
jonas eustáquio - padre eustáquio 

eide Felix soares 

Quarta-feira, 12
marmud rachid

jornalista rodrigo Freitas - rádio super 

jornalista renato rios neto - rádio itatiaia 

josé carlos piotto - rádio itatiaia 

juliana abreu antão - rádio itatiaia 

Quinta-feira, 13
arthur abreu antão 

ex-deputado antônio genaro 

Deputado gil pereira 

Deputado marcus pestana

sexta-feira, 14
jornalista Danilo andrade

jornalista rafael Vidigal 

sábado, 15 
geraldo Diniz couto 

marília michelin

saiba o que assistir no cine
sesc Palladium em junho

mostras “territórios Hostis” e “O cotidiano em transformação” estão na programação gratuita

Em junho, o cine sesc palla-
dium (av. augusto de lima, 
420, centro) terá uma pro-

gramação que abordará como 
se dão os relacionamentos inter-
pessoais em tempos de disputas 
territoriais e regimes políticos 
rígidos. uma reflexão sobre temas 
bem atuais. em cartaz, até o dia 
9 (domingo), a mostra Territórios 
Hostis evidencia problemáticas so-
cioespaciais, como desigualdades 
sociais, especulação imobiliária, 
desrespeito por populações tradi-
cionais e embates com despossu-
ídos de terra e de origem (neste 
caso, os refugiados). 

em seguida, do dia 14 ao dia 
19, será a vez de O cotidiano em 
transformação ocupar o espaço. 
quatro filmes trazem histórias de 
pessoas comuns, em que passado 
e presente se misturam, tecendo 
uma complexa teia na qual os 
personagens buscam se apaixonar, 
se expressar, tentando não perder 
de vista o seu olhar para o mundo, 
mas transformados em suas rela-
ções com o outro e com a própria 
realidade, em um contexto político 
onde os direitos do povo são cons-
tantemente ameaçados.

a entrada para todas as sessões é gratuita e os ingressos devem ser 
retirados 30 minutos antes de cada sessão. o espaço é sujeito a lotação.

Veja mais detalhes sobre os filmes, datas e horários de exibição no 
www.sescmg.com.br.

Assim que abro meus olhos

mostra territórios Hostis 
data: até 9 de junho de 2019 
local: cine sesc palladium (av. augusto de lima, 420, centro)
entrada: gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes 
das sessões. espaço sujeito a lotação.
classificação: conforme programação

Mostra O cotidiano em transformação 
data: de 14 a 19 de junho de 2019 
local: cine sesc palladium (av. augusto de lima, 420, centro)
entrada: gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes 
da sessão. espaço sujeito a lotação
classificação: conforme programação
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http://www.sescmg.com.br
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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 Belodiagnóstico da osteoporose é um desafio

em casos graves, febre maculosa tem
taxa de mortalidade superior a 50%

Nesta semana, os mora-
dores da região metro-
politana de belo Hori-
zonte, principalmente 

quem reside em contagem, se 
assustaram com a possibilidade 
de um surto de febre maculosa. 
uma doença que, segundo a infec-
tologista cláudia murta, tem uma 
grande mortalidade e, sem trata-
mento, a taxa é superior a 50%”.  

por ter sintomas parecidos com 
a dengue, como febre alta, dor 
no corpo e de cabeça, ausência 
de apetite, desânimo e aparecer 
pequenas manchas avermelhadas, 

a melhor forma de diagnosticar 
a doença é avaliando o histórico, 
alerta a infectologista. “É possível 
detectar a febre maculosa por meio 
de um exame de sangue, porém 
o resultado demora para sair. por 
isso, é importante que o paciente 
conte se foi picado por um carra-
pato e por onde andou”.

De acordo com a infectologista, 
o diagnóstico deve ser precoce, 
pois isso facilita o tratamento. “a 
maioria dos casos são leves e po-
dem ser tratados sem internação, 
entretanto, há alguns que precisam 
de medicamentos”. 

cláudia diz ainda que a febre 
maculosa pode aparecer em 
qualquer época do ano, mas em 

alguns momentos pode ser mais 
frequente. “para evitar a doença 
é recomendado não ter contato 
com o carrapato e não ir em locais 
onde há proliferação desse ani-
mal. caso não seja possível evitar 
esses lugares, deve-se ir com uma 
vestimenta adequada, com botas 
de cano alto e usar repelentes. 
quando chegar em casa, tome 
banho e examine cuidadosamen-
te para ver se há ou não algum 
carrapato pelo corpo”. 

três mortes

a febre maculosa é uma doença 
transmitida pelo carrapato-estrela 
ou micuim e ele pode ser en-

contrado em animais de grande 
porte, como bois, cavalos, etc ou 
ainda em cães, aves domésticas, 
roedores e, especialmente, nas 
capivaras, o maior de todos os 
reservatórios naturais.

em contagem, os casos acon-
teceram na Vila boa Vista, re-

gional nacional e divisa com a 
região da pampulha. três mortes 
foram confirmadas e mais uma 
está sendo investigada, sendo 
que essas pessoas eram da mes-
ma família. além disso, outras 33 
estão com os mesmos sintomas 
da doença. 

segundo a prefeitura de con-
tagem, a procura por atendimento 
aconteceu depois do dia 22 de 
maio, quando os membros de uma 
família se uniram para capinar e 
cercar um terreno. quando procu-
raram o médico, eles relatam que 
foram picados por carrapatos.

Veja como é o ciclo de transmissão da febre maculosa:

a maioria dos
casos são leves e

podem ser  tratados
sem internação,

entretanto, há alguns
 que precisam de
medicamentos
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medidas de combate 

para tentar combater uma infestação de carrapatos, a prefeitura de 
contagem realizou algumas ações como a limpeza de toda a área onde 
foram encontrados os focos e o recolhimento de animais para receberem 
banhos de carrapaticida e a instalação de placas e faixas no local para 
evitar que novas pessoas entrem lá. além disso, funcionários da secretaria 
de saúde estão pulverizando remédios na região e nas casas próximas, já 
a Defesa civil está monitorando as capivaras.  

“ainda não há casos fora da Vila boa Vista, mas as medidas estão 
sendo tomadas para evitar que isso se espalhe. essas ações devem durar 
aproximadamente 60 dias ou se estender se houver um novo caso. ade-
mais, também está previsto o monitoramento e a captura das capivaras 
para receberem banho de carrapaticida e serem castradas”, finaliza o 
veterinário da prefeitura de contagem e um dos coordenadores das ações, 
josé renato de rezende.

a osteoporose é uma doença 
envolvendo mais de 10 milhões 
de brasileiros, sendo caracte-
rizada pelo enfraquecimento 
ósseo com a perda da densidade 
mineral e mudança da arqui-
tetura, aumentando o risco de 
fraturas. as projeções estimadas 
pela sociedade brasileira de 
reumatologia (sbr) revelam que 
o número de fraturas de quadril 
decorrente do problema será 140 
mil pessoas até 2020, sendo que, 
atualmente, é 121.700 por ano.

um conjunto de fatores in-
fluenciam e favorecem o desen-
volvimento da doença, como 
a predisposição genética, uso 
abusivo de remédios a base de 
corticoides, envelhecimento, 
excesso de fumo e álcool, se-
dentarismo e dietas pobres em 
cálcio: a recomendação é ingerir 
de 800 a 1.200 mg por dia. 

as consequências são mais 
severas para quem fuma. con-

forme a organização mundial 
da saúde (oms), cerca de uma 
entre oito fraturas de quadril é 
atribuída ao cigarro. Habitual-
mente, o primeiro sintoma já 
aparece na vigência de uma 
fratura, complicação mais temi-
da.  os locais de fraturas mais 
comuns são o fêmur (perna), 
o rádio (braço) e a coluna com 
o achatamento das vértebras, 
podendo acarretar em perda 
de altura e aparecimento de 
uma cifose, curvatura anterior 
da coluna.

todas as pessoas passam 
a perder massa óssea após os 
35 anos, em média, porém de 
forma bem lenta. a degradação 
óssea, por sua vez, surge silen-
ciosamente e requer cuidados 
que devem começar, ainda no 
período de formação dos ossos. 
a osteoporose não gera dor, por 
isso é conhecida como uma pa-
tologia silenciosa. após a meno-
pausa, com a perda do hormônio 

estrogênio com seu 
efeito protetor, 

a s  m u l h e re s 
passam a ter 
uma perda 
mais acelera-
da, sendo as 
mais acome-

tidas.    
a prevenção 

da osteoporose 
ainda é o melhor ca-

minho. uma em cada 
três mulheres e um 

a cada cinco ho-
mens, a partir 
dos 50 anos, 
poderá sofrer 
co m  a l g u m 
tipo de fratura 

óssea, conforme 
a International Oste-

oporosis Foundation. 
algumas ações são im-

portantes e englobam 

uma série de medidas, como a 
prática de exercícios físicos leves, 
musculação, caminhadas e nutri-
ção adequada, baseada em leite 
e derivados, sardinha, salmão, 
amêndoas, aveia, gergelim e 
verduras de folhas verde-escuras. 
tomar sol também é benéfico, 
uma vez que a radiação solar 
estimula a síntese de vitamina 
D na pele, nutriente essencial 
para o equilíbrio do cálcio no 
organismo.

o exame mais adequado 
para o diagnóstico é a densi-
tometria óssea para avaliar o 
estágio e serve como método 
de acompanhamento para o 
tratamento. É um exame indolor 
para medir a massa óssea na 
coluna, fêmur ou radio. o médi-
co também deve fazer uma boa 
anamnese, seguida de exame 
físico e laboratoriais para avaliar 
marcadores de osteometabilis-
mo e possíveis patologias que 
predispõem o aparecimento da 
osteoporose. a recomendação é 
um acompanhamento reuma-
tológico, avaliando se existe 
alguma alteração hormonal, 
metabólica e na reabsorção do 
cálcio para as devidas adequa-
ções.

o tratamento requer uma 
readequação da dieta com maior 
consumo de cálcio e vitaminas; 
suplementação quando necessá-
rio e uso de medicamentos para 
diminuir a reabsorção óssea, 
aumentando a formação do 
mesmo ou ambos. É importante 
ressaltar que os tratamentos pas-
sam por ajustes da alimentação 
e suplementação e não revertem 
completamente o problema, 
mas garantem qualidade de 
vida para a pessoa não abando-
nar completamente a rotina. o 
médico especialista indicará a 
melhor opção terapêutica para 
cada caso.

mailto:aline@zoomcomunicacao.com.br
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facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

O suco de uva integral Aurora é delicioso 
e saudável, porque é feito com muita uva. 
Não tem adição de água, açúcar ou corantes.  
E ele é produzido por mais de 1.100 famílias,  
que trabalham com todo o carinho e dedicação 
para que cada garrafa tenha sempre 
as melhores uvas e, claro, o melhor sabor 
para você e para a sua família.

“não é a escola que vai definir o que
é adequado, mas sim as famílias”
projeto de lei propõe “revisão” do material didático por pais de alunos

O pro jeto  de  le i  (pl ) 
566/19 está em tramita-
ção na assembleia legis-
lativa de minas gerais. 

a ideia propõe a disponibilização 
do material didático para que os 
pais dos alunos opinem se aquele 
conteúdo programático está den-
tro da moral familiar. De autoria 
do deputado bruno engler (psl), 
o texto diz que “os pais, e quando 

for o caso os tutores, têm direito a 
que seus filhos ou pupilos recebam 
a educação religiosa e moral que 
esteja acorde com suas próprias 
convicções”. 

segundo o parlamentar, o pl 
tem como objetivo barrar a che-
gada de assuntos pornográficos e 
obscenos para crianças e adoles-
centes. ainda de acordo com a lei, 
“considera-se obsceno áudio, vídeo, 
imagem, desenho ou texto escrito 
ou lido, cujo conteúdo descreva ou 
contenha imagem de obscenidade, 

ato libidinoso, órgão genital ou 
relações sexuais”. a exceção para 
isso é a apresentação do sistema 
reprodutor, desde que respeitada 
a idade pedagogicamente apro-
priada. 

o pl reitera ainda que a publi-
cação desse tipo de conteúdo está 
vetada para qualquer material 
impresso, sonoro, audiovisual ou 
imagem, ainda que didático, pa-
radidático ou cartilha, ministrado, 
entregue ou acessível a crianças e 
adolescentes. 

 engler afirma que o estado 
tem o dever de garantir o direito da 
família de criar e educar seus filhos 
menores, de acordo com suas con-
vicções morais e religiosas, como o 
disposto na convenção americana 
sobre Direitos Humanos, de 22 
de novembro de 1969, conhecida 
como pacto de são josé da costa 
rica. “não é a escola que vai definir 
o que é adequado ou não para os 
filhos, mas sim as famílias”.

ainda de acordo com o de-
putado, a lei é uma resposta a 
alguns episódios que já aconte-
ceram no brasil. “por isso que 
os pais terão acesso ao que vai 
ser apresentado aos filhos. caso 
esteja fora das questões morais, 
as crianças não serão expostas 
àquele conteúdo”. 

Outro lado 

a pedagoga cléa prado diz 
que em 30 anos trabalhando com 
educação, seja como professora e, 
agora, como diretora de uma esco-
la, nunca viu um material didático 
com pornografias ou algo inade-
quado. “se o livro é de qualidade, 
ele respeita essa questão moral, 
afinal a luta contra a pornografia 
não é exclusiva de alguns segmen-
tos, mas de toda a sociedade e a 
escola está nesse meio”. 

ela alerta para o fato de que 
ensinar os órgãos e o funciona-
mento do sistema reprodutor 

não é pornografia. “essa parte de 
biologia é explicada para os alunos 
assim como as demais, desde o es-
tudo de plantas até o restante dos 
sistemas do corpo humano, com 
termos científicos e a seriedade 
necessária para o assunto”.

sobre a interferência dos pais 
no conteúdo ministrado den-
tro de sala de aula, a pedago-
ga reitera que a participação 
é importante, desde que se 
respeitem os limites. “por 
exemplo, quando um pai leva 
uma criança para o médico, 
ele não dá palpite no trata-
mento passado. e assim deve 
ser na escola. nós aceitamos 
sugestões, mas elas são analisa-
das para saber qual vale a pena 
ser implantada e qual pode 
ser dispensada, pois te-
mos expertise para isso. 
sempre vamos ouvir 
o que os pais têm 
a dizer, todavia eles 

devem nos respeitar, como acontece 
com os demais profissionais. e, no 
fim, a escola pode se tornar um 
emaranhado de projetos de lei sem 
sentido”, finaliza.

deputado
Bruno engler
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cdl/BH inaugura espaço
de inovação inédito no país

ambiente visa fomentar o comércio e gerar conexão entre o tradicional e o novo

conheça os espaços inaugurados

A fim de promover uma co-
nexão entre o mercado 
tradicional do varejo e o 

ecossistema de inovação, a câmara 
de Dirigentes lojistas de belo Hori-
zonte (cDl/bH) inaugurou o espaço 
Varejo inteligente, que fica na sede 
da entidade, localizada na avenida 
joão pinheiro, 495 - boa Viagem.

o ambiente é focado na ino-
vação e o objetivo é transformar o 
mercado por meio de um espaço 
moderno, colaborativo e que 
promova o compartilhamento e 
conexões entre os comerciantes.

para o presidente da cDl/bH, 
marcelo de souza e silva, isso vai 
impulsionar inúmeros setores do 
comércio e serviço. “temos asso-
ciados desde os grandes varejistas 
até os microempreendedores indi-
viduais (mei). a ideia é reavivar a 
cDl/bH e trazê-los para a entidade. 
quando falamos em inovação, não 
pensamos só em tecnologia, mas 
em uma nova forma de atendi-
mento e gestão, mostrando o que 
está acontecendo de diferente no 
mundo”.

o Varejo inteligente vai fun-
cionar como um espaço para unir 

empreendedores, investidores e 
mercado. o presidente declara 
que essa é uma prioridade da 
cDl/bH. “inovar tem sido uma 
palavra-chave da nossa gestão. o 
investimento foi feito para a cidade 
e estado”.

o local é também um co-
working e estimula os empresários 
varejistas a buscarem capacitações. 
o arquiteto junior piacesi, que 
assinou o projeto, explica que 
ele foi desenvolvido a partir do 
conceito de Smart Work, que é 
um contraponto ao Hard Work, 
e tem sido mais demandado por 
empresas visionárias e inovadoras. 
“a grande inspiração foi pensar 
como a arquitetura podia inovar, 
integrando o espaço interno e 
externo e trazendo o bem-estar de 
quem vai usá-lo”.

a ideia de fomentar novas 
formas de trabalhar também foi 
pensada. “seja em estações de 
trabalho ou em reuniões, a pes-
soa pode atuar no jardim ou no 
ambiente interno. além de fazer 
interação com outros profissio-
nais, visto que o local permite que 
várias equipes estejam integradas. 
a partir disso é possível criar um 
relacionamento, o que hoje em dia 
é muito importante”.

para ele, as pessoas estão cada 
vez mais ligadas em inovação. 
“estamos falando de uma entidade 
de tantos anos e que decidiu se 
atualizar e estar à frente de um 
projeto arrojado. acredito que esse 
é o caminho para os comerciantes 
perceberem que inovar é possível 
e, às vezes, simples”.

cultura do comércio

se o espaço de inovação olha 
para o futuro, o ponto cultural cDl 
relembra o passado. o local, que 
também foi inaugurado e está 
localizado na sede da entidade, 
conta a história de belo Horizonte 
a partir do desenvolvimento do co-
mércio, desde sua fundação até os 
dias atuais, de uma forma original, 
interativa e inovadora.

para o presidente da cDl, 
fortalecer a história de bH é fun-
damental. “estamos fazendo isso 
unido ao comércio, que é um setor 
importante da cidade. o ponto 
cultural é uma conectividade da 
capital com o setor de comércio e 
serviço, mostrando o que era consi-
derado moderno em cada época e 
como todas as ações do segmento 
foram de suma importância para o 
engrandecimento de bH”, conclui.
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Fábio não usa o cinto e 
dirige em alta velocidade.

Nando pedala rápido, corta os 
carros e muda de faixa.

Imagina quando o Fábio encontra o Nando!

Em junho, um dos quar-
teirões da praça sete, no 
centro da capital mineira, 
vai inaugurar o mais novo 

centro de compras popular da cida-
de: o shopping carijós. as obras já 
estão avançadas para abertura de 
cerca de 300 lojas em uma área de 
2 mil metros quadrados. a comer-
cialização dos espaços começou 
em abril e mais de 85% das lojas 
ofertadas já foram negociadas. a 

inauguração está prevista para o 
dia 26 de junho de 2019.

com localização privilegiada, o 
shopping carijós foi projetado para 
proporcionar um ambiente único 
para receber lojistas e o grande 
público com conforto, tranquilidade, 
segurança e acessibilidade. o novo 
shopping popular vai oferecer um 
mix de produtos de vários segmen-
tos do comércio, como vestuário, 
beleza, eletroeletrônicos, acessórios 

diversos, equipamentos esportivos 
e de pesca, além de praça de ali-
mentação. o espaço terá ambiente 
climatizado, seguro e de fácil acesso.

os interessados em investir em 
um empreendimento inovador e 
com localização privilegiada pre-
cisam se apressar. para mais infor-
mações: telefone e whatsapp - (31) 
99864-7563 - e-mail comercial@
shoppingcarijos.com.br ou pelo 
site: www.shoppingcarijos.com.br.

shopping carijós será o novo
centro de compras popular de BH

As obras ficaram concluídas antes da inauguração
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por mais eficiência na fiscaliza-
ção e, consequentemente, mais se-
gurança no trânsito, a prefeitura de 
contagem assinou dois convênios 
de cooperação técnica com a 
polícia militar, estreitando ainda 
mais a parceria da corporação es-
tadual com a autarquia municipal 
de trânsito e transportes (trans-
con) e a guarda civil. a partir de 
agora, guardas civis estão aptos 
a fiscalizar e coibir as infrações 
cometidas por motoristas. além 
disso, policiais militares passam a 
aplicar multas que eram apenas 
de competência da transcon e a 
autarquia municipal também tem 
a prerrogativa de conter irregulari-
dades no âmbito da pm.

“contagem passa a ser uma 
cidade com trânsito mais seguro”, 
destaca o prefeito alex de Freitas, 
que se reuniu com representantes 
de todos os órgãos públicos envolvi-
dos. para que os agentes da guarda 
civil possam aplicar autos de infra-
ção, eles passarão por capacitações 
referentes à fiscalização, operação e 
policiamento ostensivo de trânsito.

em 2018, a transcon promo-
veu dois cursos para agentes de 
trânsito e 29 guardas civis de 
contagem participaram da capaci-
tação. “temos mais 50 guardas já 
capacitados, mas que precisam 
fazer uma complementação. a 
previsão é a de que até o fim de 

junho cerca de 80 iniciem as ativi-
dades de fiscalização das normas 
de trânsito”, afirma o comandante 
da guarda civil, levi sampaio. 

registro de infrações que en-
volvem crime de trânsito, como 
dirigir alcoolizado, e a aplicação do 
teste de alcoolemia, permanecem 
de competência da polícia militar.

mais estrutura

além de nivelar as atividades 
operacionais da pm e transcon na 
fiscalização do trânsito, o convê-
nio viabiliza o repasse de recursos 
entre os dois órgãos, como destaca 
o presidente da autarquia de con-
tagem, gustavo gomes peixoto. 
convênio semelhante foi extin-
to em contagem em dezembro 
de 2016. o restabelecimento da 
parceria possibilitará a aquisição 
de mais viaturas e equipamentos 
de fiscalização, intensificando a in-
tegração dos órgãos municipais.

o vice-presidente da transcon, 
leonardo reis, aponta os benefícios 
do convênio. “Vai propiciar uma tro-
ca de competências, aumentando o 
poder de fiscalização. também vai 
facilitar o repasse de recursos de 
multas, que são aplicados em ativi-
dades de operação de trânsito, e re-
cursos do tesouro aos batalhões da 
pm, para auxiliar na estrutura, tudo 
voltado para a operação”.

foco na educação

a educação no trânsito tam-
bém sai ganhando. “o objetivo 
da fiscalização não é a mul-
ta, mas evitar as infrações, pois 
muitas geram acidentes, mor-
tes, invalidez e prejuízos materiais. 
quando se aumenta a fiscaliza-
ção, as pessoas ficam mais aten-
tas, passando a respeitar mais 
as normas e, consequentemen-
te, os acidentes diminuem”, acres-
centa reis.

segundo o secretário muni-
cipal de Defesa social, Décio ca-
margos, as blitzes de trânsito serão 
intensificadas para coibir inclusive 
outros crimes, como tráfico de 
drogas e armas. 

o comandante-geral da polícia 
militar, coronel giovanne gomes da 
silva, também destaca a importân-
cia da atuação conjunta das forças 
de segurança. “com o aporte 
da prefeitura à polícia militar, a 
guarda civil trabalhando tanto 
no trânsito como na segurança 
patrimonial e patrulhamento, e 
a missão constitucional da pm de 
garantir a segurança pública, é 
possível viver em uma cidade mais 
segura. a assinatura do convênio 
representa mais uma conquista 
não só para as três instituições, 
mas para os cidadãos de conta-
gem”, diz.

8º fliaraxá homenageia os autores
machado de Assis e Valter Hugo mãe

tema desta edição será “literatura, leitura e imaginação”

A inda não tem progra-
ma para o feriado de 
corpus christi? De 19 a 
23 de junho, araxá vai 

sediar a 8ª edição do Fliaraxá, 
evento que vai reunir mais de cem 
autores para debater literatura, 
o amor aos livros e as histórias. 
neste ano, as discussões serão 
no tauá grande Hotel termas da 
cidade e o tema é “literatura, 
leitura e imaginação”. 

o patrono desta edição é um 
dos mais importante escritores do 
país, machado de assis. a home-
nagem para ele deve-se ao fato de 
ser um dos fundadores e primeiro 
presidente da academia brasileira 
de letras. para o tributo a machado, 
o atual presidente da entidade, o 
escritor marco lucchesi, estará em 
araxá. “machado de assis é conside-
rado, por muitos, o principal escritor 
brasileiro de todos os tempos. e, 
este ano, completa-se 180 anos de 
seu nascimento. então, o elegemos 
como patrono e aproveitamos para 
adaptar a data da realização do 
evento com a comemoração do ani-
versário, 21 de junho”, diz o gestor 
cultural do Fliaraxá afonso borges.

além do escritor brasileiro, o 
evento também vai abrir as portas 
para a literatura portuguesa com 
a homenagem a Valter Hugo mãe, 

que lançará um livro no local. “a 
novidade fica por conta da parte 
visual, composta por ilustrações de 

Valter, que também é artista plásti-
co. todas feitas com exclusividade 
para o evento”.

no ano passado, o festival reuniu 
30 mil pessoas e, para este ano, a 
expectativa é ainda maior. “a realiza-

ção da Fliaraxá é a melhor resposta 
para aqueles que querem sufocar a 
cultura e calar a voz de um povo. o 
brasil tem uma tradição na literatura 
reconhecida pelo mundo afora. além 
disso, o nosso festival é o que promove 
a maior interlocução com a cultura 
lusófona. ou seja, como dizemos, 
relacionamos o regional ao universal”.

gastronomia 

além da literatura, o evento 
também contará com um espaço 

destinado à gastronomia. “a área 
será instalada na parte externa do 
grande Hotel e vai ter o acréscimo 
de conteúdo focado na culinária 
mineira e da região. serão convida-
dos chefs, especialistas, jornalistas 
e pessoas da área para palestras 
e aulas. um projeto vai alinhar a 
comida dos grandes clássicos aos 
jantares e palestras. as cervejas 
artesanais, os queijos, doces e 
demais componentes da chamada 
economia criativa também estão 
na pauta”. 

 Autores presentes: 
entre os convidados estão nomes como pedro bandeira, 

josé eduardo agualusa, alice ruiz, ignácio de loyola brandão, 
cristovão tezza, edney silvestre, luiz ruffato, marina colasanti, 
marco lucchesi, clóvis de barros Filho e conceição evaristo, 
além do ator thiago lacerda, que fará leituras.

serviço:
Viii fliaraxá – festival literário de Araxá
data: 19 a 23 de junho de 2019
local: tauá grande Hotel termas de
araxá (rua águas do araxá, s/n – barreiro, araxá – mg)
informações: www.fliaraxa.com.br – info@fliaraxa.com.br

no ano passado, o festival reuniu
30 mil pessoas e, para este ano,

a expectativa é ainda maior
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mais segurança no trânsito: prefeitura de
contagem faz parceria com polícia militar

Prefeito Alex de freitas se reuniu com o comandante-geral da Polícia militar, coronel giovanne gomes da silva
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estações ecológicas do colégio Batista
visam a preservação do meio ambiente

Com a proposta de 
conscientizar os es-
tudantes e promo-
ver ações em prol do 

meio ambiente, o colégio ba-
tista mineiro possui uma série 
de atividades e projetos volta-
dos para a educação ambien-
tal e a sustentabilidade em 
suas unidades educacionais. 
um deles é o projeto estações 
de conhecimento Vegetal, que 
há cerca de 2 anos trabalha de 
forma teórica e prática concei-
tos da botânica e da ecologia 
com turmas desde o maternal 
até o ensino médio do colégio 
batista de ouro branco. a 
iniciativa já conquistou o 1º 
lugar na categoria “Folha” do 
prêmio gerdau germinar.

para o projeto, foram 
construídas estações eco-
lógicas, representadas por 
quiosques, cada um com 

uma dimensão e uma fun-
cionalidade, incluindo: fo-
tossíntese, tropismo vegetal 
e produção de mudas. nessa 
última “estação”, as turmas 
plantam diferentes sementes 
nos quiosques criados es-
pecialmente para o projeto 
dentro da escola. em todas as 
estações, os estudantes têm 
a oportunidade de realizar 
experimentos que propiciam 
a interação com o meio am-
biente, o desenvolvimento 
do pensamento científico e a 
formação de um comprome-
timento com a preservação 
ambiental.

Dessa forma, a ação tem 
promovido conscientização 
a respeito da existência dos 
vegetais e suas formas de 
interação com os fatores bió-
ticos e abióticos, assim como 
o reconhecimento da possi-

bilidade de intervir de forma 
positiva no meio ambiente, 
despertando nos estudantes 
um maior envolvimento e 
comprometimento com a pre-
servação dos ecossistemas. 

“esse projeto propõe um 
ambiente do conhecimento 
propício para despertar nos 
estudantes o interesse em 
conhecer, amar, aprender e 
cuidar do meio ambiente, 
principalmente das plantas, 
desenvolvendo a conscienti-
zação a respeito da existência 
dos vegetais e suas formas 
de interação com os fatores 
bióticos. assuntos esses extre-
mamente importantes, princi-
palmente, para a formação de 
cidadãos mais conscientes e 
cuidadosos com o planeta em 
que vivem”, afirma a coorde-
nadora pedagógica maria da 
conceição santana de castro.

Projeto trabalha de forma teórica e prática conceitos da Botânica e da ecologia

estações de conhecimento Vegetal
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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

ipatinga investirá r$ 73 milhões em
novo programa de desenvolvimento

a administração anunciou em 
coletiva de imprensa concedida pelo 
prefeito nardyello rocha (mDb) e seu 
secretariado, um gigantesco pacote 
de obras que será executado nos pró-
ximos meses, com reflexos positivos 
para toda a cidade. Visando aten-
der algumas das demandas mais 
urgentes da população em relação 
à saúde, infraestrutura e mobilida-
de urbana, as ações fazem parte 
do programa de desenvolvimento 
chamado de “nova ipatinga”, a ser 
cumprido num prazo de 15 meses. 

os investimentos são de cerca de 
r$ 73 milhões, com perspectiva de 
geração de 450 empregos diretos, 
e a captação de recursos é feita 
junto à caixa econômica Federal, 
sob condições especiais, por meio do 
Finisa - programa de Financiamento 
à infraestrutura e ao saneamento. 
em reconhecimento à abrangência 
dos benefícios a serem assegurados 
aos ipatinguenses, a operação de 
crédito foi aprovada praticamente 
por unanimidade no plenário do 
legislativo, nos últimos dias, após 
uma série de estudos em comissões 
técnicas e debates.

 Foram 15 votos favoráveis e 
apenas dois contrários. entre as 
principais ações planejadas estão a 
construção de três novas unidades 
básicas de saúde, quase duas cente-
nas de muros de arrimo em áreas de 
risco, uma impactante intervenção 
para renovação da malha viária 
urbana numa extensão de mais de 
80 quilômetros, com recuperação de 
ruas, avenidas e ciclovias. 

o governo municipal vai re-
formar também o prédio-sede do 
executivo, ameaçado de interdição 
pelo ministério público em função 
de problemas de segurança. outra 
realização prevista é a reforma em 
setores do estádio joão lamego 
netto, o ipatingão, cujas insta-
lações apresentam infiltrações e 
estruturas em avançado estado de 
deterioração. 

“Do total de recursos, usare-
mos apenas r$ 1 milhão no local. 
trata-se da preservação de um 
importante patrimônio público. 
não podemos deixar que uma obra 
tão grandiosa para a cidade caia 
em desuso. no futuro, queremos 
ainda transformar o espaço em 
uma arena multiuso, com geração 
de emprego e renda”, pontuou o 
prefeito.

início das obras
conforme explicou o prefeito, o 

contrato para liberação dos recursos 
será assinado na segunda quinzena 
de junho, com previsão de início das 
obras em meados de agosto, um 
momento favorável inclusive pela 
previsão de estiagem. 

os recursos estão distribuídos 
em três cartas de crédito: a primeira 
no valor de r$ 48 milhões, a segunda 
de r$ 13 milhões e a terceira, de r$ 
11,9 milhões. o total de r$ 73 mi-
lhões será pago em 10 anos, a partir 
de 2021. nardyello explicou ainda 
que a aprovação pela caixa se deveu 
à comprovação do município quanto 
à sua capacidade de endividamento, 
já que ipatinga receberá, a partir de 
janeiro de 2020 e até dezembro de 
2022, cerca de r$ 137 milhões relati-
vos a dívidas acumuladas do estado.

Prefeito nardyello rocha durante a coletiva
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serviço de Atenção domiciliar de Juiz de
fora é apresentado em encontro estadual

o serviço de atenção Domiciliar 
(saD) do sistema Único de saúde (sus) 
de juiz de Fora foi um dos escolhidos 
para participar do 3º encontro estadual 
do serviço de atenção Domiciliar de 
minas gerais. profissionais do Departa-
mento de internação Domiciliar (DiD) 
estiveram em belo Horizonte no dia 3 
(segunda-feira), apresentando a expe-
riência da cidade. 

a atenção domiciliar em juiz de 
Fora teve início em 2002, com a criação 
do DiD, ligado à subsecretaria de urgên-
cia e emergência. Hoje, 127 pessoas são 
atendidas nas suas próprias residências, 
por meio de cinco equipes de atenção 
domiciliar e duas de apoio. são 10 
médicos, 7 enfermeiros, 15 técnicos de 
enfermagem, 6 fisioterapeutas, 2 fono-
audiólogos, 2 nutricionistas, 1 assistente 
social e 1 psicólogo. as equipes estão ins-
taladas no Hospital de pronto socorro 
Dr. mozart teixeira (Hps), unidades de 
pronto atendimento (upas) santa luzia, 
são pedro e norte e regional leste.

o saD se destina a usuários com 
problemas de saúde e dificuldade ou 
impossibilidade física de locomoção 
até uma unidade e que necessitam de 
maior frequência de cuidado, recursos e 
acompanhamento contínuo, podendo 
ser oriundos de diferentes serviços da 
rede de atenção, com necessidade de 
frequência e intensidade de cuidados 
acima da capacidade das unidades 
básicas de saúde (ubss).

segundo a gerente do DiD, Ve-
rônica mendonça, que participou do 

encontro em belo Horizonte, junto à 
coordenadora de enfermagem do pro-
grama, Danielle braga, o “melhor em 
casa” representa avanço para a gestão 
de todo o sistema público de saúde, já 
que propicia a desocupação dos leitos 
hospitalares, proporcionando melhor 
atendimento e regulação dos serviços 
de urgência dos hospitais.

“estudos apontam que o bem-
-estar, carinho e atenção familiar, 
aliados à adequada assistência em 
saúde, são elementos importantes 
para a recuperação de doenças. pa-
cientes submetidos a cirurgias e que 
necessitam de recuperação, quando 
atendidos em casa, apresentam re-
dução dos riscos de contaminação e 
infecção. além disso, estima-se que 
o cuidado do paciente em domicílio 
propicia economia de até 70% nos 
custos de um paciente, quando 
comparado ao custo desse mesmo 
paciente internado em uma unidade 
hospitalar”, explicou Verônica.

Atenção domiciliar 
teve início em 2002
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prefeito odelmo leão
lança programa

uberlândia mais saúde
o prefeito odelmo leão (pp) 

lançou o programa uberlândia 
mais saúde, uma ação que au-
xilia no andamento e redução 
das filas de cirurgias eletivas, 
exames e consultas de algumas 
especialidades. para viabilizar 
o programa, um projeto de lei 
elaborado pela atual gestão foi 
apresentado durante solenidade 
realizada na sala de reuniões do 
gabinete do prefeito, no centro 
administrativo municipal. por 
meio dele, fica instituído um mo-
delo de compensação, no qual as 
instituições de saúde e clínicas 
privadas com débitos tributários 
junto ao município (iss, iptu, 
taxas administrativas, dentre 
outros) poderão abater suas 
dívidas por meio da prestação 
de serviços a população.

na oportunidade, o prefeito 
reafirmou o comprometimento 
da gestão municipal com o 
setor. “É de responsabilidade 
do município os cuidados da 
atenção básica. média e alta 
complexidade são de responsa-
bilidade dos governos federal e 
estadual. Diante da dificuldade 
que a saúde vive, estamos fa-
zendo um esforço a mais para 
a população de uberlândia. 
estamos buscando soluções para 
melhorar o setor. elaboramos o 
projeto de lei e, agora, conta-
mos com a ajuda dos hospitais 

particulares e clínicas da cidade 
para minimizar ainda mais as 
filas de esperas da nossa rede. o 
projeto será enviado de imediato 
para aprovação da câmara de 
Vereadores”, declarou.

assim que implementado, o 
programa permitirá que possam 
ser realizados procedimentos 
com maior demanda e que têm 
impactado direto na população, 
como cirurgias de hérnia ingui-
nal, vesícula, ortopedia, varizes 
e otorrinolaringologia. além de 
exames como ultrassonografia, 
radiografia, duplex de membros 
inferiores e carótida, holter 24 
horas, ecocardiograma endos-
copia e colonoscopia, e consultas 
com especialistas de neurologia 
e pneumologia também estão 
entre as prioridades.

“Viabilizar esses procedimen-
tos vai auxiliar a rede a diminuir 
a quantidade de pessoas aguar-
dando e, consequentemente, o 
tempo de espera. articulamos 
com a secretaria municipal de 
Finanças todas as possibilidades 
para facilitar a adesão e encon-
tramos esse caminho”, explicou 
o secretário municipal de saúde, 
gladstone rodrigues.

ainda segundo ele, a realiza-
ção dos procedimentos continuará 
seguindo as prioridades estabele-
cidas durante a classificação e soli-
citação médica.para a elaboração 

do projeto de lei, a atual gestão 
realizou uma força-tarefa junto às 
listas dos procedimentos a fim de 
triar os pacientes que não moram 
mais em uberlândia ou que já 
foram atendidos.

desburocratização 

também serão enviadas à 
câmara municipal as novas mu-
danças que vão desburocratizar 
o serviço da Vigilância sanitária. 
por meio de uma solicitação 
eletrônica, o cidadão terá maior 
facilidade em entrar com o 
pedido de liberação do alvará. 
para aqueles empreendimentos 
classificados de menor risco, o 
alvará será emitido automatica-
mente online. posteriormente, 
será feita a visita dos fiscais ao 
estabelecimento, verificando se 
o local está em conformidade 
com as declarações realizadas 
no início do processo.

além de facilitar a abertura 
de novas empresas na cidade, 
a medida também colaborará 
para que os fiscais otimizem sua 
atuação, obtendo ainda mais 
eficiência nas fiscalizações em 
empreendimentos classificados 
de alto risco. a proposta, dentre 
outras mudanças, tem como 
objetivo de aumentar a validade 
do documento de um para dois 
ou três anos.

Odelmo leão: “estamos fazendo um esforço 
a mais para a população”
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Odelmo leão: “estamos fazendo um esforço a mais para a população”
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AmBHulantes convida ciclistas para
percurso com música e comes e bebes

bikers terão encontros em 5 regiões da capital

Sabe aquela bicicleta que já foi 
sua companheira e hoje acu-
mula poeira em algum canto 

da casa? chegou a hora de encher 
os pneus dela, conferir os freios e 
desenferrujar as pernas. criado 
para ser uma experiência itineran-
te, o ambHulantes estreia em 2019 
com cinco edições. a primeira será 
realizada no dia 15 de junho e tem 
início com um encontro na praça 
abadia, no bairro esplanada, às 9h. 
a partir das 10h30, um ciclo-cortejo 
musical segue para outra praça, 
que só será divulgada no dia, na 
região oeste da cidade. 

com cerca de 12 km, o percurso 
é simples e foi pensado para que 
todos possam participar. no local 
de chegada, a programação con-
tará com show do rapper matéria 
prima, com os Djs luiz Valente, 
sense e Kingdom. partidas de bike 
polo, live painting de graffiti, rodas 
de conversa, feira com produtores 
locais, comes e bebes, além de 
performances e outras interven-
ções urbanas. 

“o ambhulantes é a junção de 
várias coisas que tenho feito nos 
últimos anos. criei o auto Sound 
System em 2015, junto com as bici-
rangos, estrutura que você pedala 
para produzir sucos e cafés. também 
teremos esportes não-convencionais, 
como o bike-polo (o polo é um 

esporte que, originalmente, se joga 
a cavalo e que há 100 anos ganhou 
uma versão adaptada à bicicletas) e 
o rolimã”, explica o produtor cultural 
e idealizador do projeto, luiz Valente.

o evento também é um convite 
para unir atividade física à diver-
são.  “nós temos uma visão mais 
irreverente do esporte, de não levar 
a bicicleta muito a sério, como em 
questões de desempenho ou com-
petições”, diz Valente, que também 

é um dos organizadores do bloco da 
bicletinha, que no carnaval deste 
ano arrastou mais de 5 mil ciclistas, 
segundo a guarda municipal de 
belo Horizonte, em “magrelas” que 
receberam fantasias, pisca-piscas e 
luzes de leD.

“nós fazemos assim para não 
separar a hora de praticar esporte 
com a que estamos curtindo, pen-
samos em misturar as duas coisas. 
até para que a questão de sair do 

sedentarismo não seja algo forçado 
e que resume-se em você estar em 
casa totalmente parado ou na aca-
demia ou na rua fazendo exercícios. 
queremos misturar isso, fazer um 
exercício, mas também encontrar 
amigos, curtir uma música, passear 
pela cidade, etc”.

a designer gráfica paula oli-
veira está animada com a ideia. 
“basicamente, minha locomoção 
se resume ao transporte público e 

isso envolve trânsito e muito tempo 
parada. agora, as patinetes elétricas 
surgiram como uma outra opção, 
mas ainda não são eficientes como 
meio de se locomover, além de en-
volver um custo superior até mesmo 
aos dos ônibus”, explica ela que, no 
início do ano comprou uma bicicleta 
com o objetivo de se movimentar 
mais, mas não se sente confiante de 
enfrentar a disputa por espaço pelas 
ruas de bH.

mobilidade

a dificuldade encontrada por 
paula não é exceção. para o projeto, 
o debate sobre a mobilidade, nas 
grandes cidades e sua relação com 
a política e a cidadania, é necessário 
quando a rua se torna um lugar de 
passagem e os meios de transporte 
existentes não são acessíveis. “a 
minha intenção é que o ambHu-
lantes seja uma celebração de tudo 
que circula pelo espaço público 
transportado por bicicletas ou por 
carrinho de mão, com acesso livre à 
cidade, coisa que nem todo mundo 
tem. a gente não consegue enxergar 
bem essa dinâmica, porque hoje 
a cidade é tomada por prédios e 
carros e a gente vive sufocado nesse 
meio”, reflete Valente. pensando na 
inclusão, o evento vai oferecer bici-
cletas cadeirantes para pessoas com 
mobilidade reduzida. a expectativa 
do organizador é reunir de 500 a mil 
“ciclistas ousados”.

serviço:
1º AmBHulantes 

data: 15 de junho
encontro: 9h

início do ciclo-cortejo musical: 
10h30

Programação cultural:
13h às 18h

ciclo-cortejo musical de volta: 
19h

local de encontro:
praça abadia - esplanada 

local do evento na zona oeste 
será divulgado somente no dia

entrada gratuita

“Queremos misturar exercício físico com encontrar amigos, curtir
uma música e passear pela cidade”, resume o idealizador luiz Valente

Próximos encontros:

27/07 - centro-sul
17/08 - noroeste

14/09 - conselheiro rocha
19/10 - pampulha

nós temos uma visão
mais irreverente do

esporte, de não levar
a bicicleta muito a sério,

como em questões
de desempenho
ou competições

As identidades estão nas arquibancadas
Do que é feito um clube de 

futebol? automaticamente, nos-
sas respostas conterão os atletas, 
os funcionários, os patrocinado-
res, os diretores, os presidentes 
e, por fim, os torcedores. eis 
que, aqui, te faço uma pergunta: 
onde está a identidade de um 
clube de futebol? a resposta é 
clara: está nas arquibancadas. 

por padrão, observamos nos-
sos clubes por aqueles que nos 
representam. no campo, busca-
mos encontrar em um atleta a 
materialização daquilo que sen-
timos com as nossas camisas, se-
jam elas alviverdes, alvinegras ou 
azuis celestes. guiados (e pagos) 
pelos poderosos que sentam em 
seus camarotes, os jogadores se 
doam, se esforçam e fazem o seu 

melhor para alegrar as torcidas 
enquanto podem. mas os atletas 
aposentam, os dirigentes são 
substituídos e os únicos que ali 
permanecem são os torcedores, 
os verdadeiros guerreiros que 
travam para si o desejo de gritar 
em prol do seu clube. 

para o bem ou para o mal, 
nós - os torcedores - somos os 
únicos que pagamos as contas 
do futebol. são nossas lágrimas 
que são derramadas, são nos-
sas vozes que são gastas e, até 
mesmo, é o nosso dinheiro que 
é movimentado. aqui, o dinheiro 
não é só pelo ingresso ou pela 
camisa que utilizamos, mas 
pela instituição que amamos e 
apoiamos durante praticamente 
toda a nossa vida. 

pois as lágrimas, ingratas como 
só elas podem ser, secam conforme 
a passagem do tempo e dos nossos 
representantes. pois a tristeza, cruel 
como só ela pode ser, dá lugar a 
alegria para quem acredita que vai 
reerguer. pois os maus dirigentes 
dão lugares a outros bons, torce-
dores como a gente, que fazem o 
possível e o impossível para nos 
tirar de qualquer que seja a fossa. 

tudo isso que escrevo por aqui 
é para relembrar a você, torcedor 
como eu, que as identidades dos 
clubes estão nas arquibancadas. 
tudo isso, torcedor, é para te re-
lembrar que, independente de de-
núncias, de afastamentos, prisões 
e quedas, é você que carrega em 
seu peito o seu time. É você que, 
durante os jogos, se mostra capaz 
de mudar uma dura realidade. É 
você que, no final, sorri após uma 
vitória e aprende na mais dura das 
derrotas. 

por isso, não tenha medo, 
nobre torcedor. se em algum mo-
mento o seu clube for ameaçado, 
lembre-se que será você que estará 
do lado quando ele mais precisar. 
não existirão dirigentes, empresá-
rios, jogadores ou presidentes que 
serão capazes de mudar a rota 
daqueles que fazem a verdadeira 
identidade do clube. até porque, 
às vezes, é necessário cortar o ma-
chado pela raiz.
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