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e acordo com uma
pesquisa realizada
pela OCDE, o Brasil está no topo do
ranking mundial de violência
nas escolas, sendo que 12,5%
dos professores ouvidos disseram ser vítimas de agressões
verbais ou de intimidação de
alunos pelo menos uma vez
por semana. Esse é o índice
mais alto entre os 34 países
pesquisados, sendo que a
média entre eles é de 3,4%.
A psicóloga Andréa Cattony
acredita que para resolver
esse problema é necessário
diálogo e conscientização.
“Trabalhar limites, no qual
toda equipe docente tenha
um discurso coerente para
que os alunos, em todos os
momentos dentro do ambiente escolar, possam aprender e
vivenciar as boas práticas”, diz.

Opinião – Página 2

Brasil é campeão mundial de
violência contra professores
Ex-presidente da
ALMG é lembrado
para disputar a PBH

Mais de 150 mil pessoas foram
imunizadas contra a gripe em JF

Almg

As eleições municipais começam a tomar forma
e em Belo Horizonte não é diferente. Inclusive, circulam informações que indicam a possibilidade do
ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais, Dinis Pinheiro (Solidariedade), aceitar ser
candidato à prefeitura da capital.

Diferente de várias cidades de Minas Gerais, Juiz de Fora já conseguiu
imunizar 150.841 pessoas do grupo prioritário, o que corresponde a 91,9%
no índice de cobertura vacinal da gripe. Essa média supera a recomendação
do Ministério da Saúde, na qual 90% do público-alvo deve ser atingido.

Geral – Página 9

Zumbido no ouvido é sinal
que não deve ser ignorado
Os zumbidos, mal que acomete mais de 28 milhões de brasileiros, podem aparecem de diversas formas: som de apito, assobio, zumbido, chiado, rugido ou até
mesmo grito. Além disso, pode surgir apenas em um ouvido ou ambos, dentro da
cabeça ou a distância, constante ou intermitente, estável ou pulsante.

Quase 83 milhões
de brasileiros
têm compras
parceladas a pagar
Engana-se quem pensa que a compra parcelada é uma solução. O que no
primeiro momento parece ser pouco,
no final pode virar uma dor de cabeça. “A pessoa está em uma condição
favorável, mas daqui há algum tempo
não. Se ela se sente confiante para
fazer a dívida, tem que estar atenta ao
risco de não conseguir pagar”, afirma
o consultor financeiro José Vignoli.
Ademais, uma pesquisa da CNDL e do
SPC Brasil apontou que 82,7 milhões
de brasileiros estão com pelo menos
parte do orçamento comprometido
com dívidas.

Saúde & vida – Página 7
Economia – Página 5

Praticar atividades físicas no
inverno queima mais calorias
Fazer exercícios físicos no período de baixas temperaturas pode significar um
benefício a mais para quem quer emagrecer. De acordo com o personal trainer
Ramon Torres, existem estudos que mostram que a prática no clima frio queima
até 30% a mais de calorias.

Dinis Pinheiro

Exposição sobre o olhar
daltônico em fotografias
chega a Belo Horizonte
Cidades – Página 10
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Brasil é o país mais violento
do mundo para os professores
ara quem acompanha
o noticiário nacional
é comum ver casos de
professores agredidos

dentro das escolas. De acordo
com a pesquisa realizada pela
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), com mais de 100 mil
professores e diretores de escola
do segundo ciclo do ensino fun-

Como é possível diminuir a violência e a
indisciplina de crianças e adolescentes
nas escolas?
Realizando um trabalho de conscientização com os
alunos sobre o respeito ao outro, as regras e os limites.
Isso se dá num âmbito geral, no qual toda equipe docente e colaboradores têm um discurso coerente para que
os alunos, em todos os momentos dentro do ambiente
escolar, possam aprender e vivenciar as boas práticas de
convivência. Na atualidade, essa incumbência demanda
energia, estudos, muita reflexão e práticas inovadoras.

damental e do ensino médio
(alunos de 11 a 16 anos) de
todo o mundo, o Brasil
está no topo do ranking
de violência nos colégios.
Na ocasião, 12,5%
dos professores ouvidos no

O estado garante a segurança para os
professores da rede pública?
Não e os professores estão completamente expostos
a qualquer tipo de violência dentro das escolas. Conheço
casos de muitas pessoas que desistiram da profissão, principalmente mulheres, depois de terem sido ameaçadas.
E as intimidações acontecem por qualquer motivo, desde
uma nota baixa até um pedido de silêncio.

país disseram ser vítimas de
agressões verbais ou de
intimidação de alunos
pelo menos uma vez
por semana. Esse é o
índice mais alto entre
os 34 países pesquisados,

sendo que a média entre eles
é de 3,4%.
Em Minas, segundo dados da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública, em 2018, o número de
ocorrências em instituições de ensino públicas estaduais, municipais,

Existe alguma punição ao aluno?
As medidas da escola são ocorrências, trabalho
sistemático com a família, suspensões e abertura de
conselho disciplinar. Quando nenhuma dessas estratégias alcançam resultados positivos com o aluno, o
colégio informa também ao conselho tutelar situações
em que determinado aluno possa estar colocando
outro em risco.
Divulgação

P

Loraynne Araujo

Quem deve separar as brigas que acontecem nas escolas?

federais, particulares e creches
foram de 21.233. Já até abril deste
ano, os casos já somam 5.831.
Para entender melhor o tema,
o Edição do Brasil conversou com
Andréa Cattony (foto), psicóloga
especialista em psicologia social.

Qual medida o educador pode tomar
caso o aluno se recuse a respeitar suas
ordens?
Encaminhar o estudante para os setores responsáveis
dentro da instituição, pois, o professor deve ter o respaldo
da equipe pedagógica que o acompanha. Mas cada caso
deve ser analisado individualmente, pois cada aluno tem
a sua particularidade e os motivos que o levaram ao não
cumprimento daquela ordem podem ser diferentes.

Como trabalhar a temática da violência
nas escolas?
De diversas formas, como rodas de conversas sobre
os temas, palestras e trabalhos interdisciplinares entre as
competências. Há vários projetos sociais que fazem esse
trabalho, mas o desafio é também incluir isso para além
das questões apenas da sala de aula.

Os professores dentro de sala são autoridades. Quando
os conflitos extrapolam, atrapalhando o desenvolvimento
e harmonia das aulas, eles são capacitados e instruídos
para interferir em todos os casos de agressões, tanto
verbais quanto físicas, encaminhando os alunos para
a equipe de coordenação pedagógica e orientação da
escola. Mas, em casos extremos, deve-se requisitar a
presença da polícia.
Todavia, é importante reiterar que o trabalho desenvolvido dentro das escolas deve sempre visar a prevenção
dessa violência.

A indisciplina pode ser considerada
um reflexo da educação que os alunos
recebem em casa?
Sim. A educação que o aluno recebe da família e do
seu meio social reflete tanto positivamente quanto negativamente em outros setores da sociedade. A escola tem
papel importante na educação do aluno, mas sempre em
parceria com a família.

Como o professor agredido pode se
defender?

A autoridade dos professores dentro de
sala diminuiu?

Ele, como autoridade, não deveria aceitar nenhuma
forma de desrespeito por parte do aluno. Saber conversar
e prevenir situações de conflito são fatores imprescindíveis
dentro da escola. Para isso, é preciso ter uma equipe de
apoio aos professores para que eles se sintam seguros no
seu papel de educador. A autoridade é uma conquista e um
desafio para o gestor em sala de aula. Além disso, a violência nas escolas é um problema de todos nós e temos nos
deparado com tragédias sem precedentes, infelizmente.

Não acho que tenha diminuído. Acredito que a forma
do diálogo muda de acordo com as gerações. Hoje em dia
não é possível ter um modelo de educação usado há 30
anos, no qual o professor era quase um general e quando
pedia silêncio, todos respeitavam no mesmo instante. Os
adolescentes estão mais críticos e o modo de lidar com
eles deve ser diferente.

EDITORIAL
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Sergio Prates

Assembleia X Zema

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) se antecipou aos debates
sobre a Reforma Fiscal do Estado em fase de conclusão no Executivo. O
tema, antes mesmo de se tornar oficial, já provoca alvoroço nos bastidores da Casa Legislativa, prenunciando os obstáculos e o acirramento dos
ânimos quando o conteúdo for levado a debate no plenário.
Recentemente, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PV), em entrevista à
Radio Itatiaia, falou sobre o grau de dificuldade de convivência do governador Romeu
Zema (Novo) com os deputados. Agostinho relembrou o fato de Zema ter sido eleito
por um partido, que à época, elegeu apenas 3 dos 77 nomes daquele parlamento.
A partir dessa realidade e levando em consideração os compromissos de campanha balizados foram criadas barreiras nos alicerces da caminhada da aproximação
entre os dois poderes. Tanto que a situação não tem sido fácil para a canalização
das matérias de interesse do Executivo. No entanto, o presidente da ALMG pondera
que o dever dos políticos é zelar pela boa administração e a busca permanente para
solucionar os problemas. Ou seja, os deputados, mediante às discussões, devem
aprovar projetos que beneficie a coletividade.
No momento, existem duas classes se organizando para o enfrentamento contra
os projetos oficiais: o primeiro e mais visível são as entidades de classes e sindicatos
representantes dos funcionários públicos. Isso se deve a possíveis exigências relativo ao
congelamento de seus salários e o aumento da alíquota no percentual dos valores da
contribuição da Previdência, além da não realização de concursos públicos por 3 anos.
Já no segundo grupo, formado por uma gama expressiva da sociedade, há reações
contra as privatizações das estatais, especialmente quando se trata da Cemig, empresa
que, ao longo de meio século, serviu de estimulo à economia mineira, levando energia
aos rincões do estado e gerando recursos para o governo estadual.
A equipe técnica do governo sinaliza que para minimizar a crise financeira, o
único caminho é aderir ao Plano de Recuperação Fiscal, um pacote engendrado
pelo governo federal, no qual haveria medidas mais drásticas por parte do estado
interessado em receber os benefícios da Corte. A tese do governo mineiro tem o
apoio das classes produtoras e dos empresários. Eles avaliam que para debelar a
anormalidade do tesouro do governo, algo de muito forte precisa ser feito.
Enquanto isso, nos meandros da Assembleia, já existem deputados defendendo
outras teses menos ortodoxas como a ideia de Zema exigir do governo federal o
repasse de milhões referentes à denominada Lei Kandir. Essa lei retira dos estados,
inclusive de Minas Gerais, impostos sobre exportações de produtos alienados ao
exterior. À época, estabeleceu-se sobre uma compensação financeira, fato que nunca
foi consumado. Na opinião do representante da oposição na Casa dos Parlamentares, André Quintão, a reposição desses valores devidos a Minas resolveria de vez
a defasagem na contabilidade, garantindo o equilíbrio fiscal do tesouro estadual.
Pela caricatura em construção, pode se registrar um fato curioso, no qual Zema
apresenta sua pauta com esperança de receber a aprovação dos deputados estaduais
e eles, por sua vez, criem outro documento paralelo. A Cidade Administrativa optaria
pela venda das estatais, enquanto os parlamentares embrenhariam pela mobilização
nacional em apoio à regulamentação da Lei Kandir.

JORNALISTA
pratesergio@terra.com.br

Cresce a “arte” de chatear/enganar

H

á quem diferencie publicidade e
propaganda. A primeira é utilizada
para anunciar produtos ou serviços,
já a propaganda divulga ideias, pensamentos, causas religiosas ou políticas. No fim,
o que importa é o resultado e nós vivemos
num mundo cercado de mídias por todos os
lados. Nos jornais as matérias são rodeadas
por anúncios; são comuns as revistas que
inserem mais de 50% de publicidade ou
matérias pagas em suas páginas. Ouvir
rádio ou assistir televisão é aderir a um
“tira-e-bota” de intervalos comerciais. Nas
ruas, cartazes não se limitam às vitrines das
lojas - estão afixados em toda parte e panfletos são distribuídos junto aos semáforos.
Nas roupas que vestimos há etiquetas à
mostra com nomes dos fabricantes. Ligamos o computador, smartphone, iPad ou
tablet e lá estão montanhas de anúncios.
Atendemos telefone celular (ou fixo, para
quem ainda possua algum) e é alguém do
telemarketing tentando vender Deus sabe lá
o quê – isso quando não é aquela mulher
de voz desagradável para dizer “aguarde
um momento”. Tudo para induzir o possível
consumidor a gastar o dinheiro que possa
ter ou a contrair dívida para adquirir coisas
em sua maioria supérfluas, trocar de operadora de TV a cabo, telefonia, plano de
saúde, de funerária ou fazer donativos de
toda espécie.
Um exemplo clássico da força de persuasão de massa ocorreu em 30 de outubro de
1938, quando a rádio CBS, em Nova Jersey,
transmitia o programa “Mercury Theater”,
de Orson Welles. Um locutor interrompeu

a dramatização para noticiar a invasão da
Terra por forças hostis de Marte. Foi como
se no meio de uma novela da Globo aparecesse uma edição extraordinária do Jornal
Nacional informando sobre uma invasão por
alienígenas. Houve pânico em várias cidades, com milhões de ouvintes acreditando
que a notícia fosse verdadeira, procurando
armas, correndo pelas ruas, se escondendo
em igrejas, se ferindo e até literalmente
morrendo de medo.
Ainda nos Estados Unidos, na década de
1940, colunistas sociais receberam releases
do circo Barnum dizendo que Zorita, a dançarina das serpentes, estava sendo submetida
a análise porque se apaixonou por uma de
suas cobras. A divulgação levou multidões
ao circo, pois todos queriam ver a mulher
que amava loucamente uma serpente. Na
mesma época, o próprio circo Barnum afixou
grandes cartazes com os dizeres: “Venham
ver os funâmbulos com inéditas evoluções
terpsicóreas que superam a descrição e os
proboscídeos mamíferos dirigidos por Baptiste
Schreiber, na mais assombrosa demonstração
de habilidade paquidérmica que o mundo já
viu”. Movidos pela curiosidade, milhares de
pessoas foram ver as atrações, pagando caros
ingressos e descobrindo que funâmbulos
eram equilibristas em arame e proboscídeos
mamíferos simples elefantes.
Mais outra ocorrida nos “states” no
meio do século passado: a pasta Colgate
era anunciada como creme dental em fita
“que se nivela planamente sobre a sua escova
de dentes”. Apesar de ser uma proposição
inédita, não conseguia boas vendas. A Ted

Bates and Company, dona da conta publicitária, fez com que o dentifrício voltasse a ser
vendido em sua bisnaga original, mas com
novo apelo em forma de slogan: “Colgate
purifica o hálito, enquanto limpa os dentes”.
Como ninguém jamais se referira ao hálito
em relação a dentifrício, a nova campanha
foi um grande sucesso.
Há quem afirme que a comunicação
é uma ciência e até mais: uma arte, onde
a inovação e a criatividade são essenciais
para atingir e convencer o maior número
possível de pessoas.
Pena que também tentem ser “artistas”
da comunicação (não passando de grandes
canastrões) os inúmeros políticos que, em
campanhas eleitorais, fazem propaganda
de si mesmos, anunciando e prometendo
mundos e fundos. Quando tomam posse,
mudam os discursos e se “esquecem” do
que falaram de mãos postas. As obras prometidas não saem do papel – até porque
quase nenhuma delas nem em papéis se
transformam, já que nunca são efetivamente projetadas. Quem anunciou que não ia
receber salários e nem o seu secretariado
(que vista a carapuça quem assim o fez)
enquanto os dos servidores não estiverem
em dia, após eleito graças às promessas, faz
ao contrário e aumenta os proventos dos
auxiliares escolhidos, porque irão participar
de conselhos de empresas públicas com
jetons regiamente pagos em dia.
Claro que existem bons anúncios. Infelizmente convivem com um número cada vez
maior de chamariscos chatos, trapaceiros e
desonestos. Cuidem-se!
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Sucessão à PBH ganha mais
força neste segundo semestre

Eleição no MDB

Mesmo tendo perdido a eleição para deputado federal,
Saraiva Felipe, atual presidente do MDB, está sendo encorajado por um grupo de emedebistas para disputar a reeleição.
Ou seja, no pleito para escolha do novo diretório estadual, que
acontece neste final de mês, Saraiva enfrentará o deputado
federal Newton Cardoso Júnior. O colégio eleitoral, contando
com todos os membros, reúne 400 nomes pelo interior afora.

Grandes partidos perdem domínio na capital

Uberlândia X Montes Claros

O Partido Novo, do governador Romeu ticos do que fazendo articulação política.
Zema, anda batendo cabeça para buscar Vale dizer que Adalclever pode estar sendo
um nome de peso para representar a sigla preparado para uma possível candidatura a
na disputa pela capital. deputado federal no futuro.
Como previsto, a sucesCom a saída de João leite, o PSDB de BH
Porém, o tema exige
são de Belo Horizonte tende
parcimônia para evitar está sem um nome competitivo. O líder do
a ocupar, com mais frequênanimosidade com o atual bloco governista na Assembleia, o tucano
cia, as páginas dos jornais.
prefeito Alexandre Kalil Gustavo Valadares, gozando de certa popuPor exemplo, já começa a
(PSD). Contudo, a or- laridade, já foi lembrado para a peleja no
circular nos bastidores da
dem do presidente na- passado, porém agora não se comenta nada
Assembleia Legislativa o
cional do partido, João em relação a ele.
nome do ex-presidente da
Entre os petistas, o tema permanece em
Amoedo, é para o lançaCasa, Dinis Pinheiro. A informento de representantes plena efervescência. Atendendo à orienmação ainda não pode ser
próprios nas principais tação do partido, o diretório municipal já
confirmada, mesmo porque
cidades do estado e, começa a debater o assunto, mas sobre o
Pinheiro, depois da eleição
Será que Pedro Patrus pode ser um
neste caso, a capital não nome a ser escolhido não existe nada de
do ano passado, não aparece
nome para representar o PT em 2020?
poderia ficar de fora. concreto. Havendo possibilidade mínima
em público, certamente,
devido a sua derrota pelo Senado. Recentemente, Resta saber quem vai ter força suficiente de vitória, a escolha pode recair sobre o
a deputada Ione Pinheiro (DEM), irmã de Dinis, para enfrentar a popularidade de Kalil, hoje vereador Pedro Patrus, filho do ex-prefeito
dizia que iria colocar o seu nome à disposição para pontuando com mais de 60%, segundo as e deputado federal Patrus Ananias. Mas
se o esquema for mais
últimas pesquisas de
pleitear a PBH.
conhecido como “tapa
opinião.
buraco”, é bem possível
Relativamente aos
Outras candidaturas
que o nome do ex-veregrandes par tidos, esAmigos do ex-prefeito Marcio Lacerda acre- pera-se pouco sobre o
ador e ex-vice-prefeito
ditam no seu potencial de votos, mas também assunto. O PMDB teria,
Roberto Carvalho tamlembram a dificuldade dele em reorganizar por exemplo, o nome do
bém seja cogitado. Na
uma possível candidatura para o próximo ano, ex-presidente da Assemverdade, o PT, com o
em virtude de uma série de problemas, inclusive bleia, Adalclever Lopes
afastamento de Fernana falta de apoio de sua família. Existem comen- para o páreo. Acontece
do Pimentel, está sem
tários indicando que o PTB teria sido oferecido que ele passou a ser
força na capital mineira,
como janela para filiação de Lacerda, desde que secretário do Governo da
especialmente quando
Dinis Pinheiro está sendo lembrado
se trata de um embate
o mesmo se comprometesse em ser candidato, PBH e estaria cuidando
para a disputa da PBH
para a prefeitura.
mais de temas burocráno entanto, ele recusou.

Eujácio Silva

Divulgação

Dois grandes colégios eleitorais de Minas têm algo em comum: a idade avançada de seus prefeitos. Essa é uma realidade
tanto de Montes Claros, com Humberto Souto (Cidadania),
quanto em Uberlândia, com Odelmo Leão (PP), de Uberlândia.
Nas duas cidades se comenta que ambos estariam querendo
jogar a toalha, não participando mais de eleições.

Tucanos deslocados
Em Juiz de Fora, comenta-se à boca pequena que o
ex-presidente do PSDB estadual e ex-deputado federal, Marcus
Pestana, deverá abandonar de vez a vida pública. Aliás, outros
tucanos como Narcio Rodrigues e Bonifácio Mourão também
analisam a possibilidade de não disputarem cargos eletivos.

Cidade sem prestígio

Carol Coelho/ALMG

No passado, Lagoa Santa era uma espécie de paraíso na
região metropolitana de Belo Horizonte, porém, nesta atual
administração, a cidade perdeu brilho. Ninguém mais fala
sobre as boas qualidades existentes por lá. Com a palavra, o
prefeito Rogério Avelar (PPS).

Deputado X Zema
O deputado petista Jean Freire é mais um a crucificar
o governador Romeu Zema (Novo) por considerar que, na
época de campanha, ele prometeu uma coisa e agora age de
maneira diferente. O parlamentar assegura aumentar a fileira
de oposição aos projetos de reforma fiscal quando eles forem
enviados à Assembleia.

PT em Brasília
Em Brasília, a jornalista Cristiana Lôbo comenta que o
apoio do PT será fundamental para a aprovação da reforma
da Previdência. E, em sua avaliação, isso pode acontecer pelo
fato dos governadores petistas estarem apoiando o projeto.

Secretário de Transportes apresenta
projetos e prioridades na ALMG
no do Estado, e a Tomada Pública de Subsídios
(TPS), lançada em maio, que busca obter estudos e levantamentos para subsidiar soluções
para a conclusão das obras e colocação em
operação de 11 Hospitais Regionais do Estado.
Durante a audiência, os deputados apresentaram diversas demandas regionais, algumas
já contempladas em projetos e estudos do
Executivo. O secretário fez os esclarecimentos
necessários e se colocou à disposição dos
parlamentares para novos diálogos e soluções.

Catálogo de obras
Entre os projetos priorizados pela Setop
está um planejamento para contornar a
escassez de recursos de forma a viabilizar

a conclusão das obras públicas paralisadas
no estado.
O secretário aproveitou a audiência para
anunciar que o governo está organizando um
catálogo com o detalhamento de todas as
obras paralisadas em Minas Gerais, que será
apresentado aos deputados com objetivo de
viabilizar um projeto de crowdfunding junto aos
parlamentares.
“Essa é uma iniciativa que temos buscado.
Queremos que todos os deputados olhem com
muito carinho para este documento. Nossa
ideia é contar com vocês para poder melhor
direcionar as emendas parlamentares para
aqueles projetos que têm condições de ter
resolutividade em um curto espaço de tempo”,
afirmou.

Sem apoio na Assembleia
Do alto de sua experiência como deputado por vários
mandatos, o parlamentar Cássio Soares (PSD) afirma: “Se o
governo do estado não conseguir apoio de outros deputados
na Assembleia, o projeto de reforma fiscal não tem a mínima
chance de ser aprovada”. A cobra vai fumar!

Política em Sabará
Em Sabará, comenta-se que, desiludido da vida pública, o
atual prefeito Wander Borges (PSB) pode pendurar a chuteira de
vez. Ou seja, não disputará a reeleição. É aguardar para conferir...

Denúncias contra o Moro
O historiador Leandro Karnal espera que as denúncias relativas a um possível envolvimento do ministro Sergio Moro com
os procuradores da Justiça, na Operação Lava Jato, não afete o
mundo político. Porém, em sua análise, está dito que a oposição
no Congresso Nacional vai tentar influenciar negativamente,
visando dividir a base aliada. Resta saber se vai conseguir.

Ajuda dos governadores
Marco Aurélio Barcelos: “Estamos falando do maior programa de concessões de rodovias de Minas Gerais”

Presidente da AMM cobra mais
recursos federais para a educação
dela, somente com a justa distribuição de recursos é possível
o investimento, com qualidade,
cuidando, principalmente, da
educação básica.

O presidente da Associação
Mineira de Municípios (AMM), 1º
vice-presidente da CNM e prefeito de
Moema, Julvan Lacerda (MDB), participou da abertura do fórum, quando
AMM

Investimento na educação
básica, segurança nas escolas
e gestão compartilhada entre
União, estados e municípios foram destaques da abertura do
26° Fórum Estadual da União dos
Dirigentes Municipais de Educação
de Minas Gerais (Undime MG), realizado semana passada no Dayrell
Minas Hotel.
A presidente da Undime MG
e secretária de educação de
Oliveira, Andrea Pereira da Silva,
salienta a importância do tema
do evento: “União, Estado e
Municípios. Parceria e gestão em
rede: sustentabilidade e êxito da
educação pública”. Na avaliação

Segundo análise do economista e também cientista político, Ricardo Sennes, o processo de inovação na indústria
brasileira está com uma década de atraso e isso vai gerar
consequências pesadas para o segmento no futuro. Ele afirma
que o ramo pode, inclusive, perder a condição na denominada
competitividade mundial.

Daniel Protzner

O secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas (Setop), Marco Aurélio Barcelos,
participou do projeto “Assembleia Fiscaliza”,
uma jornada de encontros quadrimestrais de
prestação de contas, instituídos pela Emenda
Constitucional nº 99, de 2019.
Durante a audiência, o secretário apresentou a atual estrutura da secretaria, explicou
que a pasta aderiu ao contingenciamento feito
em todo o Estado - em função do alto déficit
financeiro vivenciado - e apresentou os principais projetos e perspectivas para esta gestão,
bem como os desafios. Os orçamentos tanto da
Setop quanto do Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagens (DEER) tiveram contingenciamento de mais de 50% cada.
Barcelos destacou o Programa de Concessões Rodoviárias, lançado em maio, pelo governador Romeu Zema (Novo), que abrangerá sete
lotes, mais de 2,5 mil quilômetros de estradas,
e estimativa de geração de cerca de 9,5 mil
empregos – entre diretos e indiretos -, além de
R$ 7 bilhões em investimentos.
Esses investimentos, segundo Barcelos,
representam mais desenvolvimento para Minas
Gerais. “Estamos falando do maior programa
de concessões de rodovias de Minas Gerais.
Nossa ideia é que os lotes sejam oferecidos sequencialmente à iniciativa privada. Neste exato
momento, estamos tratando da contratação
dos estudos de viabilidade”, enfatizou.
Outras iniciativas citadas pelo secretário
foram o Programa de Concessão de Parques
Estaduais, o PARC, lançado em abril pelo Gover-

Inovação estagnada

Julvan Lacerda fala sobre a necessidade da União dispor
de mais recursos para investimento na educação

destacou que existem organizações
importantes para transformar a sociedade: a escola e a família.
“É um conjunto que agrega
a família, a escola e, também,
a religião, para trazer equilíbrio.
Na escola também, ensinam-se
princípios e valores. Lembro-me
de tudo o que aprendi com meus
pais e com os professores”, afirma
Julvan ao salientar a relevância do
investimento na educação básica
para a formação intelectual e
emocional das crianças.
O presidente da AMM reforçou,
ainda, a necessidade da União
dispor de mais recursos para investimento na educação.

Na opinião do deputado estadual Guilherme da Cunha
(Novo), os demais governadores de estado deveriam forçar o
governo federal a mudar a famigerada Lei Kandir. O objetivo
seria criar condições para o ressarcimento financeiro aos estados exportadores, somente Minas Gerais teria que receber
uma bagatela de R$ 90 milhões.

Brasil de prontidão
“Os brasileiros vão ficar de prontidão quando chegar a
hora de votar o projeto de reforma. Será um dia tenso, de
muitas expectativas e cercado de lances imprevisíveis”, avalia
o jornalista Gerson Camarotti.

Privatização da Cemig?
Mesmo sendo líder do bloco de deputados de sustentação
ao governo estadual na Assembleia, o deputado Gustavo
Valadares (PSDB) afirma: “Se a votação para a privatização
da Cemig fosse agora, dificilmente a matéria receberia o aval
positivo do plenário”. Até parece discurso de oposição, não é
mesmo gente!?

Governar sem apoio
Enquanto isso, em Brasília, o jornalista Merval Pereira
comenta que o presidente Bolsonaro (PSL) tem consciência
de que governar sem apoio do Congresso, não é governar. “Ao
contrário, é criar dificuldades diárias forçando o Palácio do Planalto a funcionar como uma espécie de Corpo de Bombeiros”.

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Fim do mundo?
Ao debater os problemas relacionados ao meio ambiente,
em programa da TV Cultura, o advogado Eduardo Muylaert
comentou: “Até as crianças já sabem que se o meio ambiente
não for preservado, em cem anos, a vida humana estará em
risco, uma vez que o nosso planeta pode acabar”. Cruz credo,
gente!

Brasil e França
Dados estatísticos comprovam que a França ficou 12 anos
debatendo até conseguir aprovar o seu projeto de reforma da
Previdência. Aqui, no Brasil, esse assunto está sendo tratado de
maneira açodada. Essa é opinião do filósofo Luiz Felipe Pondé.

Faltam 50 votos
O apoio dos governadores pode ser fundamental para que
o projeto da reforma da Previdência consiga apoio necessário
no Congresso. Isso tem importância, pois eles podem reunir
forças e acumular os 50 votos que faltam para complementar
a lista de apoiadores.

Para o bem do Brasil
Em São Paulo, o empresário e ex-deputado federal, Emerson Kapaz, disse com todas as letras: “A oposição vai jogar
duro para que reforma da Previdência não seja aprovada e
isso é para o bem do Brasil”. Então, tá!

Sem saneamento
“Grande parte das doenças que se transformam em epidemias no Brasil acontecem por conta da falta de saneamento”.
Opinião do médico e professor do Instituto de Estudos Avançados da UPS, Paulo Saldiva.

Falta sinceridade?
Sem meias palavras, a jornalista Natuza Nery dispara
contra os governadores. Ela avalia que o apoio oferecido por
eles para a aprovação da reforma pode ser um fiasco. “Eles,
até agora, estão só fazendo cena”. Ave Maria, gente!

Política em Nova Lima
Envolto pelos problemas das barragens da Vale, o prefeito
de Nova Lima, Vitor Penido (DEM), não quer ouvir falar de
política, nem mesmo de sua sucessão. “Ele está focado na
solução dos entraves”, diz um amigo. No entanto, sua oposição, capitaneada pelo ex-prefeito Carlinhos Rodrigues (PT)
começa a colocar as mangas de fora. Segundo informações,
ele continua sem poder para disputar a eleição, por conta de
proibição judicial.

Presença incômoda
Tendo saído de sua rotina e comparecido a um encontro
de cúpula junto ao presidente da República, da Câmara e do
Senado, o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pode
ter tido suas razões, mas, perante a nação, causou estranheza.
Avaliação do cientista político Ricardo Sennes.

Ato inconveniente
Em Brasília, profissionais da comunicação descobriram
que a decisão do presidente do STF de comparecer à referida
reunião, com os representantes dos outros poderes, para discutir um pacto pela reforma da Previdência, foi um ato isolado.
Provavelmente, isso não irá acontecer novamente, se depender
da vontade de muitos dos colegas de Toffoli. A conferir...
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Entenda o porquê servidores públicos com altos
salários são contra a reforma da Previdência
Várias categorias já se mobilizam para pressionar os parlamentares a votarem contra a proposta

A

Loraynne Araujo

reforma da Previdência está incomodando todos os trabalhadores, tanto
do setor privado quanto o do público.
Entre as classes mais reativas em relação à proposta estão os funcionários federais
e estaduais que recebem altos salários e estão
há mais tempo no cargo, por exemplo, os
magistrados, procuradores, fiscais da
Receita, etc.
O que mais preocupa esses profissionais é a falta de uma regra
suave de transição. Desde fevereiro, quando a proposta
de emenda constitucional nº 6/2019 (PEC 6) foi
entregue ao Congresso,
entidades que representam
esses trabalhadores têm criticado
abertamente a reforma, ameaçando
contestá-la na Justiça e se reunindo para
apresentar um texto alternativo.
A PEC 6 afeta de forma diferente futuros
servidores e funcionários da ativa que ingressaram no serviço público até dezembro de 2003,
os que ingressaram a partir de 2004 e os atuais
aposentados. Enquanto para novos servidores a
proposta é unificar as regras dos setores público
e privado. Para os da ativa eleva a idade mínima
para a aposentadoria e altera regras de cálculo
do benefício.

O economista Thales Nogueira afirma que a
mudança está acontecendo para os servidores que
ingressaram a partir de 2004, porque naquele ano
houve uma mudança no regime previdenciário. “Então, para quem era funcionário público até antes de
2003 se mantém os direitos adquiridos, mas quem
entrou depois terá que se adaptar às novas regras,
caso elas sejam aprovadas”.
Nogueira reitera que entre as mudanças propostas pela reforma, a que considera mais positiva
é contribuição progressiva para o INSS. “Esse é o
ponto no qual se tem mais consenso entre os
parlamentares, seja de direita ou esquerda,
pois ele emprega o princípio básico
de quem ganha mais deve,
necessariamente, pagar mais
impostos. Os funcionários que
estão sendo afetados por isso
alegam que essa nova regra
vai confiscar um valor muito
alto, pois eles já pagam o
Imposto
de Renda. Todavia,
o
uçã
od
constitucionalmente,
isso não faz
r
p
Re
sentido, porque em qualquer regime de Previdência pode se ter alíquotas diferentes”.
Atualmente, o regime previdenciário dos
servidores públicos é o que apresenta o maior
déficit, cerca de R$ 44 bilhões, e se considerar os
militares, esse número é superior a R$ 90 bilhões.
“Historicamente, os funcionário públicos adquiriram vários direitos e aumentos salariais, mas a
contribuição dessa categoria não acompanhou.
O que acontece hoje em dia é que há um rombo

e, para fechar a conta, o governo precisa tirar
recursos do Tesouro Nacional e esses aportes vem
aumentando a cada dia”.
Sobre a possibilidade de aprovação do texto
no Congresso, o economista acredita que será
difícil caso não haja mudança. “Há uma vontade
de mudar, porém os servidores que serão afetados
e os sindicatos dessas categorias possuem grande
influência política”.

“Covardia”
O diretor do Sindicato dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual de Minas
Gerais (Sindifisco-MG), Danilo Militão,
afirma que a entidade está fazendo uma
campanha pesada contra a reforma da
Previdência, porque a proposta vai afetar
negativamente todos os trabalhadores
no país. “É injusto que para resolver os
problemas fiscais do Brasil se tire recursos
dos aposentados. Quem está na iniciativa
privada, muitas vezes, não consegue ter voz
para se manifestar, mas nós vamos fazer
isso. Queremos mostrar para todos que a
reforma será o fim da Previdência Social e
isso é uma covardia com os mais pobres”.
Um dos pontos mais criticados por
Militão é a falta de uma regra de transição. “Existem alguns servidores que estão
próximos de aposentar com a integridade
do salário, entretanto, se a proposta for
aprovada, eles terão que trabalhar mais
7 anos”.
Sobre o atual rombo na Previdência,
o diretor do Sindifisco-MG afirma que ele
pode ser resolvido quando a economia
nacional voltar a crescer e, consequentemente, gerar mais empregos. “O déficit
começou a aparecer em 2016, justamente
quando o Brasil entrou naquela crise
financeira. Isso aconteceu porque havia
mais pessoas aposentadas do que contribuindo, afinal o desemprego voltou a ter
altas taxas. O próprio Tribunal de Contas
da União já publicou uma resolução na
qual afirma que esse saldo negativo é
totalmente manejável”, finaliza.

Conheça as principais críticas dos servidores:
Tema

Como é atualmente

Nova regra

Porcentagem de
contribuição para o INSS

De 7,5% a 22% na União (proDe 11% a 14,25%, sendo que o vagressiva: quem ganha mais,
lor varia de acordo com o estado
paga mais); 14% nos estados

Contribuições
extraordinárias

Não existem

Valor do benefício

Servidor que ingressou antes de Só tem direito a integralidade
31/12/2003 tem direito a integra- e paridade pessoas a partir de
lidade e paridade
65 anos (H) ou 62 anos (M)

Serão cobradas quando houver rombo nas contas e não
terá limites

Roberto Luciano Fagundes
ENGENHEIRO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DE CVB-MG, PRESIDENTE DO CONSELHO DO
INSTITUTO SUSTENTAR E VICE-PRESIDENTE DA FEDERAMINAS – roberto@clan.com.br

Ciclotimia e mau humor, marcas
do ambiente político da reforma

P

restes a completar 6 meses de mandato, ainda é perceptível a inapetência do
presidente da República para assuntos
de Estado. Ele parece mais focado em
implementar medidas até reprováveis – como
a de acabar com a obrigatoriedade do uso de
cadeiras especiais para crianças nos automóveis e com os radares nas rodovias federais ou,
mais recentemente, de unificar as moedas do
Mercosul –, do que em, efetivamente, governar.
Deveria, ao menos, manifestar com mais ênfase
e apoio as questões efetivamente de Governo,
como a reforma da Previdência Social, um tema
que já abordei neste espaço há algumas semanas mas que já merece um recall.
Fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e social (não custa, aí,
lembrar que o número de desempregados ou
subempregados no Brasil já está próximo de
10% da população) as mudanças propostas na
Previdência estão sendo bem conduzidas, por
obra quase exclusiva do ministro Paulo Guedes
e de sua equipe. Mas seu placar na Câmara dos
Deputados vem oscilando, dia a dia, em função
da ciclotimia que afeta boa parte do Poder Executivo, o que, por sua vez, influi nos humores do
Legislativo. Por trás disso, está o sempre negado
mas inquestionável pouco caso do presidente

e de alguns auxiliares pela costura de alianças
políticas. Em suma, a Presidência da República
e os ministérios precisam se empenhar em
“vender” a reforma.
Esse contexto é extremamente negativo,
não apenas em razão de um previsível esgotamento do erário público, caso não sobrevenha
a reforma, mas, principalmente, para os próprios cidadãos, na medida em que qualquer
entrave pode trazer longos adiamentos no
processo de viabilização socioeconômica e
financeira do sistema previdenciário. Num caso
extremo, esses fatores, em conjunto, podem
mesmo sepultá-lo em caráter definitivo. Nesta
hipótese, as desigualdades socioeconômicas
se acentuariam de tal forma que o Brasil se
tornaria, simplesmente, uma nação inviável –
uma Belíndia, aquele país fictício ambíguo e
incoerente, que resultaria de uma conjunção da
desenvolvida Bélgica com a contraditória Índia:
leis e impostos do primeiro, pequeno e rico, e
as abissais desigualdades sociais do segundo.
Felizmente para nós, a equipe do Ministério da Economia vem demonstrando que
tanta confusão, acompanhada por pressões
de toda sorte, não tem afetado a disposição
de dialogar, conversar, convencer e avançar
para a consecução das mudanças, de modo

a evitar o acirramento de ânimos que provoca
e as postergações que prenunciam delongas
além do prazo desejado. É algo que, diante do
contexto político, é a meu ver inevitável, mas
a reforma acabará por acontecer se houver
serenidade e desprendimento. E não custa
lembrar o cenário atual: a Previdência Social
consumirá este ano R$ 768 bilhões – mais de
53% do total de gastos previstos no orçamento da União para este ano. Paralelamente,
saúde, educação e segurança pública, juntas,
consumirão R$ 228 bilhões, menos de 16%
dos gastos totais.
Aprovar a reforma significa, portanto, salvar a nossa economia e assegurar que o Brasil
inicie um ciclo duradouro de desenvolvimento.
Haverá sacrifícios para todos, sem dúvida, mas
é preciso acabar com privilégios – e há, convenhamos, muitos privilégios, especialmente no
setor público, que precisará necessariamente
ser incluído no processo. Trata-se, ao final das
contas, de uma questão de sobrevivência –
nossa, de nossa economia, de nossa cidadania
e de nossa nação – e de garantir que nossas
gerações futuras possam contar com um
sistema previdenciário justo, viável, eficaz,
equilibrado e consistente ao longo do tempo.
E isso não comporta protelações.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

JULES RENÊ GOMES
diretoria@imcont.com.br

(31) 2520-3344
(31) 9 9944-6884
Rua Santa Quitéria, 551 • Carlos Prates
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“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Quase 83 milhões de brasileiros têm
pelo menos uma compra parcelada
Da redação
Para muitos, o parcelamento parece uma saída quando o
assunto é não deixar a compra
para depois. A prática virou hábito
no Brasil e a prova disso é que,
segundo pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil),
aproximadamente 82,7 milhões de
brasileiros estão com pelo menos
parte do orçamento comprometido
com dívidas feitas no cartão de
crédito, cartão de loja, crediário
ou cheque pré-datado.
Cerca de 31% das pessoas
ouvidas disseram estar livres de
compras parceladas. O estudo
apontou que 16% não souberam
dizer quantas prestações tiveram
que pagar no último mês. O tempo
médio que os consumidores levam
para quitar a compra parcelada é
de 5 meses. Esse prazo mais do que
dobra quanto se trata de empréstimos (11 meses) e financiamentos
(12 meses).
A análise revelou ainda um
dado alarmante: cerca de 13%
das pessoas não acham necessário
avaliar suas condições antes de
parcelar alguma compra. O educador financeiro do SPC Brasil, José
Vignoli, explica que a prática pode
ter sérias consequências. “Muitas
vezes, a pessoa não sabe o quanto
está devendo e o valor dos juros.
É necessário calcular as despesas
fixas e eventuais para ter noção se
pode ou não fazer aquela parcela”.

Gonçalves. Ela comprou um sofá
e o parcelou de 12 vezes, mas
após 4 meses, perdeu o emprego.
“A primeira coisa que pensei foi:
vou deixar de pagar, porque não
sei quando terei o dinheiro novamente”.
A dívida se acumulou e, durante os 6 meses em que ficou
fora do mercado, Larissa ficou de
mãos atadas. “Quando consegui
um novo emprego, negociei a
dívida. Comprei o sofá na promoção, mas hoje estou pagando
quase o dobro e, para não comprometer meu orçamento, evito
fazer compras”.

Outros números

Para Vignoli, o parcelamento
está ligado à compra impulsiva.
“Existe uma ansiedade e influência
das redes sociais nesse cenário. O
brasileiro tem o hábito de antecipar suas vontades e isso acaba
gerando descontrole financeiro.
É importante entender que não
é proibido comprar a prestação,
desde que haja um controle”.

A quantidade de parcelas
também deve ser bem pensada.
Segundo a pesquisa, 39% dos
consumidores escolhem o menor
número de prestação possível,
enquanto que outros 34% optam
sempre pelo maior número de
vezes, caso não haja cobrança de
juros. “O ideal é a pessoa optar
por menos parcelas para conse-

guir saber o quanto tem comprometido e se planejar. Se ela joga
muito para frente, não consegue
se organizar”.
O educador financeiro acrescenta que a sazonalidade não
pode ser esquecida na hora de
fazer o planejamento. “A pessoa
pode estar em uma condição
financeira favorável agora, mas

daqui há algum tempo não. Se
ela se sente confiante para fazer a
dívida, tem que estar atenta ao risco de não conseguir pagar o que
deve no futuro, ficar negativada
e não ter acesso ao crédito, o que
interfere bastante na economia
do país”.
Foi exatamente o que aconteceu com a atendente Larissa

Durante a análise, 61% dos
entrevistados assumiram ter feito
alguma compra por impulso. Os
principais itens adquiridos foram
roupas, calçados e acessórios
(22%), itens em supermercados
(18%), idas a bares e restaurantes
(15%) e compras de perfumes e
cosméticos (13%). Para 38% deles,
as lojas on-line são as que mais
estimulam compras não planejadas, seguidos dos shopping centers
(23%) e supermercados (22%).
A pesquisa mostrou ainda que,
por muitas vezes, optar pelo pagamento a vista pode ser vantajoso.
Cerca de 59% dos avaliados conseguiram algum desconto ao pagar
em dinheiro ou débito, sendo que
34% pechincharam pelo desconto
para pagamento no dinheiro e 15%
receberam uma oferta do próprio
lojista.

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.

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva
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DA COCHEIRA
Jamil M. Sobrinho

ENCONTRO

João Vítor Xavier (Cidadania) já está elaborando seu projeto para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte ano que vem.
Toda a Assembleia Legislativa é a favor de que o governo
de Minas discuta com o governo federal um acordo de contas
recebendo de volta o que nosso estado perdeu com a Lei Kandir.
Vender nossas empresas lucrativas, só para deixar de pagar
a dívida com a União por algum tempo, não é vantagem. O
governador ainda não entendeu o recado.
O cargo de primeiro ministro inglês não deve ser muito espinhoso, afinal 10 candidatos já se apresentaram para assumir
o lugar de Theresa May.
A cidade será tomada pelo clima junino e suas festas neste
final de mês e início de julho: é o Arraial de Belô. Desta vez, 40
grupos de quadrilha participam do evento.

Advogado Vicente Amorim e o presidente do Sebrae, Carlos
Melles, durante almoço no Automóvel Clube de Minas Gerais

A VENDA DO PALÁCIO - O governador Romeu Zema (Novo), no
desejo de fazer dinheiro diante da crise que se abateu sobre Minas
Gerais, está com a ideia de vender o Palácio das Mangabeiras,
construção da década de 1930. De José de Magalhães Pinto pra
cá, o prédio se transformou na residência oficial do governador.
Será que Zema toparia vender a residência de Dona Beja em sua
cidade natal para resolver a difícil situação financeira de Araxá?

O CASO NEYMAR - O jogador que foi acusado de estupro por
uma brasileira em Paris está vivendo o seu inferno astral. Conheci
na minha época de repórter esportivo, vários atletas que chegaram
ao estrelato do futebol brasileiro, como Piazza, Tostão, Dario, Perfumo, Raul Plassmann, Toninho Cerezo e tantos outros que, além
de craques, eram verdadeiros atletas. Na idade de Neymar, todos
já estavam casados e constituindo famílias. Que diferença, hein?

SERGIO MORO - Quando tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que tudo seria feito para que ele não governasse
o país e é verdade. Desde então, qualquer ato do presidente vira
manchete e as decisões governamentais importantes não são
divulgadas pela mídia. Agora o site The Intercept revela conversas do então juiz Sergio Moro e do procurador de justiça Deltan
Dallagnol durante a apuração do escândalo da Lava Jato. E, com
isso, a esquerda já tratou de solicitar o impedimento do ministro e
anular todos os seus atos, inclusive a prisão do ex-presidente Lula
(PT). Eles querem desclassificar o ministro da Justiça para facilitar
a saída do petista da cadeia.

Presença incômoda - “Essa mania do presidente da República de ir pessoalmente levar matérias para votação na
Câmara está incomodando muitas pessoas e pode, inclusive,
deixá-lo ainda mais vulnerável”. Opinião do historiador Jaime
Pinsky. Será?

A NI V E RS A RI A NT E S
Domingo, dia 16 de junho
Dona Neném Gutierrez
Leonardo Claudino Graça Boechat
Carlos Miranda
Segunda-feira, 17
Jornalista Ana Marina Siqueira - Jornal Estado de Minas
Jornalista Paulo Lott
Delegado Édmo Santos Menezes
Terça-feira, 18
Médico Vilmar de Oliveira Filho
Lelis Nogueira
Kely Cristina
Quarta-feira, 19
Jornalista Eleuza Passos Guimarães
Nilton Paiva Ferreira Filho
Senhora Júnia Barcelos Melo
Quinta-feira, 20
Dia do Corpo de Deus
Delegado Antônio Caetano Camargo
Luiz Antônio Prazeres Lopes
Sueli Maria Dias
Sexta-feira, 21
Ex-deputado Amílcar Martins
Ex-senadora Júnia Marise
Vanessa de Oliveira Dias
Luiz Góes - presidente da Associação Comunitária de Santa Tereza
Vicente Amorim - ex-presidente Automóvel Clube de Minas Gerais
Sábado, dia 22
Ex-vice-prefeito de BH, Roberto Carvalho
Israel Martins
Jornalista Demostenes Romano

A todos, os nossos Parabéns!
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Sesc leva cultura e diversas linguagens
ao Cine Bandeirante em Sabará
Até 27 de junho, a instituição apresenta programação de cinema gratuita no espaço
Divulgação

Descentralizar o acesso à cultura, promover o fomento artístico
nas linguagens audiovisuais, artes
cênicas e música, incentivo aos artistas locais e promoção do acesso
gratuito ou a preços acessíveis a
serviços de excelência na área de
Cultura. Esses são alguns dos objetivos do Sesc ao firmar a parceria
com a Prefeitura de Sabará para
reabertura do Cine Bandeirante em
Sabará. O espaço passou por reformas recentes e foi inaugurado em
25 de abril, após 10 anos fechado.

Programação contínua

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

O critério utilizado pelo Sesc
para o processo de curadoria é o
fomento da cultura local, a diversidade de estilos e linguagens e a
formação de diversos públicos para
a apreciação da cultura e da arte.
A parceria acontecerá de forma
colaborativa e concederá espaços
de protagonismo para as ações
do Sesc na agenda cultural do
município, em dias nobres de exibições artísticas, de quinta-feira a
domingo, de mai…o a novembro
de 2019. Em todas as quintas-feiras
haverá sessões para escolas e para
o público em geral, e às segundas
quinzenas de cada mês, o espaço
contará com apresentações de
teatro, dança, circo, música, além
de rodas de conversas e oficinas.

Cenário Cultural
Com esta parceria, o Sesc reitera seu papel de protagonista no
cenário cultural mineiro, num movimento de afirmação institucional
pela ocupação nesse equipamento
cultural, um dos únicos em funcionamento na cidade e que possui
grande potencial para se tornar
referência em Sabará, importante
cidade histórica de Minas Gerais.
Outro ponto é o fomento aos
artistas locais no sentido de proporcionar mais espaço para que se
apresentem com recursos técnicos

O menino da porteira
de qualidade e melhor divulgação
de forma a maximizar o alcance de
seus trabalhos artísticos.
Para esta parceria, a atuação
do Sesc se dá tanto pelo conhecimento técnico da instituição

em relação à curadoria e programação cultural nas mais diversas
linguagens artísticas, quanto por
se tratar de uma atuação direta em
equipamento cultural estratégico e
de relevância histórica.

Programação
20/06:
8h e 14h: High school musical - o desafio
Direção: César Rodrigues – 96 min. Classificação: livre
20h: Uma noite em 67
Direção: Renato Terra e Ricardo Calil – 85 min. Classificação: livre
27/06:
8h e 14h: O menino da porteira
Direção: Jeremias Moreira – 94 min. Classificação: livre
20h: As canções
Direção: Eduardo Coutinho – 90 min. Classificação: livre
Confira a programação completa do Sesc em www.sescmg.com.br

SAÚDE E VIDA
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Zumbido no ouvido pode indicar desde
maus hábitos a doenças mais perigosas
Mais de 28 milhões de pessoas sofrem do problema no Brasil
uma microcirurgia atrás da orelha e
a implantação de um aparelho que
emitiria ondas sonoras contrárias ao
zumbido que eu tenho, uma anularia
a outra. Mas esse tratamento só tinha
em São Paulo, era mais caro e eu não
pesquisei mais sobre isso”. O policial
refere-se a Terapia de Habituação
do ouvido, técnica que estimula o
paciente a ignorar o zumbido ou,
pelo menos, tomar conhecimento
que outros sons estão presentes no
ambiente.
De acordo com Luiza, outras
estratégias podem ajudar a tornar
o transtorno menos incômodo.
“É fundamental ficar ciente que
nenhuma abordagem específica
funciona para todos. É possível
que um mesmo paciente precise
experimentar várias combinações de técnicas antes
de encontrar uma que
funcione efetivamente”, diz.

Para a fonoaudióloga, são
poucas as pessoas que fazem uma
triagem auditiva anual. “Temos
costume de fazer um exame de
vista todo ano, mas a audiometria
não. E é fundamental fazer esse
acompanhamento porque assim
podemos perceber desde cedo
as perdas leves e já
intervir. Pode ser

só um excesso de cera ou uso de
cotonete, e essa dificuldade auditiva ser resolvida facilmente e
com orientações mínimas, mas
quanto mais cedo,
melhor”.

Minutemediacdn

se originar em outros lugares, pode
ser alguma alteração hormonal,
depressão, pressão alta, alterações
Desde que participou de um nos níveis de glicose e até de origem
treinamento, há 12 anos, em que o muscular. Nem mesmo um tumor
coordenador não permitia o uso de pode ser descartado”, explica.
protetores auriculares, o policial civil
Segundo a fonoaudióloga, as
José Geraldo Silva, 39, convive com principais causas da perda auditiva
um zumbido no ouvido esquerdo são: ruído alto, medicamentos que
constante. “O colega do meu lado
danificam os nervos auriculares, cera
estava dando muitos tiros de fuzil.
afetada, infecções, tumores vascuForam vários disparos de um barulho lares e envelhecimento. Entretanto,
intenso e agudo. Sai do treinamento maus hábitos alimentares também
com o zumbido, mas achei que era podem alterar a percepção da aupassageiro”, conta. O ruído des- dição, como o excesso de gordura,
crito pelo policial é o da
cafeína e açúcar. “A cafeína
sensação temporária de
é um neuroestimulador, às
O
chiado após frequentar um
um barulho mínimo
zumbido vezes,
ambiente com o som muito
que a pessoa nem percebia
é um
alto, como uma boate. Mas
em som ambiente, com o
os zunidos que azucrinam
sinal que excesso da substância, essa
mais de 28 milhões de
percepção pode ser interfealgo está rida. Ela dará mais atenção
cabeças no Brasil podem
ter diversas formas: som
ao zumbido do que para os
errado
de apito, assobio, zumbido,
outros sons”, diz.
chiado, rugido ou até mesmo grito.
No caso de Silva foi constatado
Pode parecer que vem apenas de que houve perda de audição em sons
um ouvido ou de ambos, de dentro agudos e micro sons. “O pior no meu
da cabeça ou a distância, constante dia a dia é quando vou em ambienou intermitente, estável ou pulsante. tes como igreja, festas e perto de
Independentemente do tipo, a
crianças. Próximo de qualquer som
fonoaudióloga Luiza Diamantino agudo, preciso colocar meu protetor
esclarece que algo está errado. auricular. Levo ele para todos os
“Qualquer barulho que a pessoa lugares que vou, mas se um copo
esteja ouvindo, mas não sabe de ou um prato cai e quebra, não tem
onde está vindo, deve ser investi- como prever e meu ouvido fica todo
gado. O zumbido é um sinal que afetado na hora”, conta.
algo está errado e, na maioria dos
Depois de alguns testes de
casos, é sensorineural, ou seja, é audiometria e um tratamento
devido à perda auditiva no nível da frustrado, o policial convive com
cóclea ou do nervo coclear. Porém, a condição, sem perspectiva
vale ressaltar, que o problema pode de cura. “Meu médico sugeriu

Leíse Costa

Agnaldo Lopes

No trânsito,
precisamos
ficar sempre
atentos.
Júlio faz coisas erradas,
enquanto realiza suas entregas.

Carlinhos anda distraído,
ouvindo música alta.
Imagina quando o Júlio encontra o Carlinhos?

NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA.

Professor da UFMG e ginecologista da Rede Mater Dei
Contato: aline@zoomcomunicacao.com.br

Anticoncepcionais na
guerra contra a balança

A

primeira pílula anticoncepcional chegou
ao mercado em 1960
como uma grande revolução
para evitar a gravidez não
planejada. Os medicamentos
evoluíram muito em 57 anos
e a mulher tem, hoje, uma
diversidade para escolher,
variando conforme a composição hormonal, dosagens, posologia e efeitos. Entretanto, o
uso da pílula ainda está envolto em muitas dúvidas e mitos,
sendo que várias mulheres
acreditam que ela engorda,
outras que emagrece.
Os efeitos colaterais variam conforme a composição
e não se pode negar que
existem. Algumas mulheres
relatam dores de cabeça,
enjoos, náuseas e inchaços,
situações decorrentes de um
organismo em adaptação a
uma dosagem hormonal diferente. Casos potencialmente
graves, como a trombose, são
bem menos frequentes. O ganho de peso associado ao uso
das pílulas anticoncepcionais é
considerado um mito comum
e que representa uma barreira
importante para a utilização
desse método pelas mulheres.
A internet entra como um
potencializador de informações e, mesmo sendo positiva
por um lado, por outro, existem centenas de sites e blogs,
cada um com uma informação
e uma ‘verdade’ diferente. As
diversas dicas e comentários
levam a mulher a acreditar
que já está informada o suficiente ou que se valeu para

outra pessoa, também vale
para ela. É muito importante
não acreditar em tudo que se
lê e confiar mais nos benefícios de uma consulta médica.
Existem vários mecanismos
possíveis em que o ganho de
peso pode estar associado ao
uso de anticoncepcionais. Aumento do apetite e retenção de
líquidos são relatados. Vários
estudos mais antigos comparando diferentes dosagens de
estrogênio sugeriram que doses mais baixas de Contraceptivos Orais Combinados (COCs)
reduzem a retenção de líquidos. Já outra pesquisa revelou
que essa relação não existe
e que, onde houve pequeno
aumento de peso, em ambos
os grupos, foi devido à deposição de gordura. Vale lembrar
que algumas composições de
anticoncepcionais têm efeito
diurético, podendo auxiliar as
mulheres a minimizar a retenção de líquidos, em particular
relacionada à síndrome pré-menstrual.
A ideia de ganho de peso
relacionado aos anticoncepcionais é difundida em muitos
países, tanto entre mulheres
quanto entre profissionais de
saúde, fazendo com que seu
uso seja interrompido e surja
a gravidez não planejada.
Mais de 80% dos profissionais
atribuem o aumento de peso
ao uso das pílulas, no entanto,
uma revisão envolvendo vários
estudos científicos mostrou
que não existem evidências
dessa relação. Um problema,
porém, é quando esse fator

preocupa mais do que os reais
efeitos dos medicamentos.
Administrar intencionalmente os anticoncepcionais
para engordar ou emagrecer é
bastante problemático. Na última situação, a associação hormonal contida na pílula evita
ganho de peso, porém esse não
é o objetivo. Alguns hormônios
podem contribuir para acelerar
o metabolismo e até gerar uma
sensação de funcionamento
mais rápido e melhor, mas não
de emagrecimento.
Muitas mulheres apenas
trocam de anticoncepcional
até encontrarem um mais
adequado, atitude que, segundo os médicos, deve ser
desencorajada. Ao consultar
um ginecologista, uma avaliação é realizada para estudo
das características pessoais e
histórico familiar, avaliando
caso a caso para, então,
recomendar uma pílula mais
adequada.
O mercado tem mais
de 70 tipos diferentes de
pílulas. Cada uma com suas
características e indicações
específicas. Mesmo com
todo esse tempo de uso e
de aperfeiçoamento, mitos
como o do ganho de peso
ainda persistem. O primeiro
passo para melhorar o uso
de contracepção é o ajuste
personalizado para cada
paciente. Os profissionais
de saúde devem ajudar as
mulheres a refletir sobre
suas escolhas com base em
seu histórico, necessidades
individuais e preocupações.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Ter receio de faltar ao trabalho,
caso o filho passe mal, é o conflito
mais comum (48%) enfrentados
Quando soube que estava grá- pelas mães e empresas/gestores.
vida de gêmeos, Gisela Di Donato, Dentre outros impeditivos estão
36, não fazia ideia de como seria ter que pedir para chegar mais
sua licença-maternidade, mas de tarde no trabalho para ir em uma
imediato, tranquilizou seu chefe: reunião escolar (24%) e se atrasar
“De cara, ele me perguntou como devido a exaustão da rotina (10%).
A enfermeira obstétrica Amania ser, quem cobriria a minha licença e quando sairia. Na época, da Rodrigues, 37 anos, tem dois
a empresa tinha ganho um con- filhos. E cada gestação foi uma
trato muito grande no Rio Grande experiência diferente. Da primeira
do Norte e ele me questionou se vez, retornou à rotina. “Foi difícil, mas necessário.
eu voltaria a tempo”.
Ele tinha 4 meses e
Durante todo o perí30% das
inicialmente repreodo, o mantra para
mulheres
sentou um período
acalmá-lo era o mesde ruptura, como se
mo: ‘Se você precisar,
deixam o
o corte do cordão umvolto antes’. “A gente
mercado de bilical acontecesse ali
fala isso, mas não dá
na escola. Mas digo
para saber como vai
trabalho
que foi necessário
ser”, conta a química,
para cuidar porque trabalhar era
mãe de dois meninos
o momento que me
de 10 meses e gestora
dos filhos
fazia sentir mulher e
de contratos terceirinão
somente
mãe”, diz. Após a
zados de uma grande petroleira.
No total, 288 pessoas traba- conclusão de seu doutorado e a
lham sob a chefia de Gisela. Focada chegada do segundo filho, Amanno crescimento profissional, ela da participa de processos seletivos
conta que não tinha dúvidas que para vagas que se encaixem no
conseguiria conciliar a maternida- seu novo estilo de vida. “Pretende com seu trabalho. Mas que no do trabalhar no período em que
universo de mães trabalhadoras, meus filhos estiverem na escola e,
o medo não é incomum. Segundo para isso, conto com uma rede de
a pesquisa da Catho, empresa de apoio de familiares, escola e meu
recrutamento online, 30% das esposo”, explica.
Para arcar com as contas junmulheres deixam o mercado de
trabalho para cuidar dos filhos. tamente com o marido e, especialEntre os homens esse número é mente, ter mais tempo com seu
quatro vezes menor, atingindo 7%. primeiro filho, a jornalista Júlia

Leíse Costa

Salce fez uma proposta à empresa.
“Pensei ‘será que consigo reduzir
minha jornada de trabalho? Fiz a
proposta para a empresa, disse que
gostaria muito de viver minha maternidade e como a lei trabalhista
estava mais flexível, queria reduzir
minha jornada de trabalho com
consequente redução salarial. Para
minha surpresa, recebi um sim”.
Hoje, trabalhando 6h por dia, ela
acredita ter alcançado o equilíbrio.
“No começo, algumas pessoas não
sabiam que eu estava trabalhando
menos e ficavam ‘nossa, você já vai
embora?’. Comentários não por
preconceito, mas por desconhecimento”, lembra.
A psicóloga e consultora de
desenvolvimento humano Jovaneide Batista esclarece que
discriminação velada de líderes
diretos, restrições de viagens ou
de algumas atividades que possam ser percebidas como inadequadas, como faltas frequentes
por motivos de saúde dos filhos
e reuniões na escola são os preconceitos mais comuns que uma
mãe pode sofrer no ambiente
de trabalho. “Depende muito da
cultura e nível de maturidade das
organizações. Em empresas que
lidam com a diversidade de forma
positiva e inclusiva, a maternidade não é um problema e muitas
mulheres conseguem retomar
às atividades produtivas antes
mesmo do fim da licença, especialmente se ocupam posições de
liderança”, diz.

Fuse

Mães trabalhadoras se adaptam
para prosseguirem no mercado

Em alguns casos, a profissional
não quer ser diferenciada como
uma funcionária grávida. Durante a
gestação, Gisela, por exemplo, viajou
várias vezes a trabalho. “Passava mal
no avião, chegava no local, alugava
carro e dirigia 3h, 4h para chegar até
o cliente. Trabalhei normal, posso dizer que minha empresa não pensou
‘temos uma grávida, então ela não
pode fazer isso’’.
Durante a licença-maternidade, ficou com o computador
da empresa em casa. “Confesso
que, até o segundo mês, foi bem
tranquilo porque eles dormiam
bastante. Nesse período, conseguia

fazer as coisas de casa, rotina de
mamadeira, troca de fralda e com
o notebook ligado acompanhava uma coisinha ou outra. Mas
não me envolvia com problemas
intensos”. Por uma vez, também
durante a licença, precisou que a
avó da criança assumisse a rotina
dos bebês e foi acompanhar a visita
de um órgão regulador a um dos
clientes da empresa. “Nunca deixei
de entregar o de sempre, sem
usar meus filhos como muletas”,
crava a chefe ao dizer ter orgulho
da grávida que foi e considerar ter
tido apoio do seu ambiente de
trabalho.

Tabitha Laurino, gerente sênior
da Catho, afirma que a empresa
pode adequar a forma de pensar e
sua estrutura à nova realidade. “Há
uma grande dificuldade enfrentada
por algumas empresas em compreender que a mãe continua sendo
uma profissional excelente, mas ainda assim, precisa de suporte durante
e após a maternidade. Algumas
dessas práticas já são observadas em
algumas instituições, como: berçário
e/ou sala de amamentação dentro
da empresa; contribuição financeira
por meio de porcentagem pré-definida no plano de saúde, permitindo
cobertura de consultas e exames
durante a gestação, brinquedoteca
ou salinha de recreação para crianças, possibilidades de trabalhar meio
período na empresa e fazer home
office, dentre outros”.
A advogada Luciana Pena explica
que os direitos da mãe trabalhadora
estão descritos na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), em uma seção
específica sobre a proteção à maternidade, que incluem a gestação,
amamentação, creche e pré-escola,
licença-maternidade e condições específicas às empregadas domésticas
e trabalhadoras rurais. “Muitas vezes
por desconhecimento, as empresas
cometem violações trabalhistas.
Por isso, se faz necessário uma atuação consultiva, de forma a buscar
orientação jurídica para prevenir e
resguardar os direitos das mães, a
fim de que as condutas empresariais
não gerem passivo trabalhista e
violações de direito”.

Últimas unidades do
Shopping Carijós na Praça 7
BAIXE AGORA
O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia
de BH ainda estão
disponíveis
O aplicativo
oficial da Rádio Itatiaia
Divulgação

BAIXE AGORA

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

A Rádio Itatiaia está ao seu lado,
no seu bolso, na sua bolsa, na sua
mesa e na sua vida. Baixe o nosso
aplicativo em seu smartphone ou
tablet - android ou ios - e ouça a
Itatiaia 24h por dia, em tempo
Com localização privilegiada, o mineira, o Shopping Carijós foi além de praça de alimentação. O
Shopping Carijós será inaugurado projetado para proporcionar um espaço terá ambiente climatizado,
real, em
mundo.
Rádio
está
seuseguro
lado,
noacesso.
seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
vida.
no próximo dia 26 A
de junho.
As Itatiaia
ambiente único
para ao
receber
e de fácil
obras já estão avançadas para aber- lojistas e o grande público com
Os interessados em investir em
nosso
aplicativo
em seu inovador
smartphone ou tablet - android ou ios tura de cerca de 300Baixe
lojas em uma o conforto,
tranquilidade,
seguran- um empreendimento
área de 2 mil metros quadrados. ça e acessibilidade.
e com localização privilegiada
A comercialização dos
coshopping popular
precisam
se apressar,
informações
eespaços
ouça
a O novo
Itatiaia
24hvai por
dia,
em
tempo real, em qualquer lugar do mundo.
meçou em abril e mais de 85% das
lojas ofertadas já foram negociadas.
Com localização privilegiada, em um dos quarteirões da
Praça Sete, no Centro da capital

oferecer um mix de produtos de
vários segmentos do comércio,
como vestuário, beleza, eletroeletrônicos, acessórios diversos, equipamentos esportivos e de pesca,

podem ser obtidas pelo telefone e
WhatsApp - (31) 99864-7563 - e-mail comercial@shoppingcarijos.
com.br ou pelo site: www.shoppingcarijos.com.br.
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Mudanças na Lei Antidrogas
facilita internação involuntária
Reprodução/Internet

Da redação
O presidente Jair Bolsonaro (PSL)
sancionou a Lei 13.840/2019 que altera a Lei Antidrogas – 11.343/05 – e
estabelece mudanças no Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas (Sisnad). O texto é de autoria
do deputado federal e atual ministro
da Cidadania, Osmar Terra. A modificação altera 13 normas, entre
elas, a que trata sobre a internação
involuntária de pessoas com dependência química.
Antes, a internação só podia ser
solicitada ao médico pela família
ou responsável legal. Após as alterações, na falta dessas pessoas, ela
pode ser requerida por um servidor
público da área da saúde, da assistência social ou de órgãos públicos
integrantes do Sisnad.
A professora de direito processual
penal e penal, Orly Kibrit, diz que há
dois posicionamentos acerca da alteração. “Para uma primeira corrente,
há uma violação dos direitos humanos pela nova previsão de internação
involuntária, já que outras políticas
públicas de saúde, trabalho e moradia poderiam solucionar a questão
de forma eficaz e menos invasiva.
Mas, há também quem defenda as
mudanças, entendendo que a internação involuntária se faz necessária,
em casos mais extremos, como
medida de combate aos malefícios
das drogas, auxiliando as pessoas no
tratamento da dependência”.
Ela acrescenta que é visualizada
a aplicação da lei, principalmente,
para moradores de rua, razão pela
qual os críticos temem que se trate
de política higienista. “Em todo o
caso, a internação involuntária é feita
apenas se os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”.

Intervenção pode ser solicitada por pessoas de fora da família
Segundo a advogada, a medida
só seria realizada após a formalização da decisão por médico responsável, indicada depois de avaliar o
tipo de droga utilizada, o padrão de
uso e a impossibilidade de empregar
outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde.
“O paciente ficaria internado apenas
pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias”.
Mesmo a intervenção sendo solicitada por outras pessoas, que não
familiares ou representantes legais,
elas podem, a qualquer momento,
pedir a interrupção do tratamento.
“Além disso, o parente pode questionar a adoção da medida”, esclarece.

Uma saída?
Segundo o psiquiatra Guilherme
Rolim, há momentos em que o paciente não está mais em condições
de decidir se quer ou não ser tratado.
Contudo, uma internação contra a
sua vontade deve ser bem pensada e
estudada, seguindo todos os quesitos
e trâmites descritos na lei.

Ele explica que o tema tem sido essas pessoas, era necessário solicitar o
polemizado porque, quando se fala
Ministério Público para internar. Agora,
sobre dependência de drogas ou
o pedido de internação, feito pelos
álcool, existe uma questão moral. profissionais que estão aptos após a
“Entende-se que a pessoa usa porque alteração, será avaliado por um médico
quer e que, na hora que quiser, vai e apenas comunicado ao MP”.
parar. Não é por aí. O vício é um desA advogada esclarece como essa
controle, a pessoa está doente e não legislação funciona em outros países.
tem capacidade de refletir o que está “A forma de tratamento é bem difefazendo com ela mesma”.
renciada ao redor do mundo, havendo
A internação entra para auxiliar. leis mais radicais e invasivas, com duras
“Muitas vezes é para a pessoa que não previsões, e também as mais atuais que
dá conta de interromper o
tentam combater o tráfico de
“O vício é um
vício de outra maneira e que
drogas e o vício com políticas
descontrole e
acaba colocando a própria
públicas voltadas à proteção
a pessoa não
vida em risco. A lei anterior
da cidadania, inclusive com
tem capacidade
privilegiava a redução de
a legalização do comércio de
de refletir o que
danos, ou seja, a pessoa secertas substâncias e atendiestá fazendo com
gue doente, mas diminui-se
mento de saúde adequado
ela mesma”
a quantidade de substâncias
para os que necessitarem”.
que ela usa. O dano continua, mas
No Brasil, segundo ela, já existem
reduzido. Pode ser uma maneira de casos de internação involuntária bem
lidar com o problema, mas não deve sucedidas “Mas também polêmica,
ser a única”.
pois defende-se a necessidade de
Ele explica que a internação invo- adoção de outras políticas públicas,
luntária sempre existiu, mas antes tinha voltadas à concretização dos direitos da
que ser feita por alguém da família ou cidadania, como medidas mais aproresponsável legal. “O que inviabilizava priadas para a solução do problema
um pouco, pois quando não existia
em questão”, finaliza.
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Juiz de Fora atinge meta de
cobertura vacinal da influenza

N A CO M P R A D E U M I N G R E S SO CO M
S E U C A RT Ã O C I N E M A R K M A N I A ,
G A N H E U M CO PO E XC LU S I VO D O F I L M E !

SOMENTE NOS CINEMAS
#PATRULHACANINANOSCINEMAS
VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

A D Q U I R A S E U C A RT Ã O
NAS BILHETERIAS.
PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. PROMOÇÃO VÁLIDA POR PERÍODO INDETERMINADO OU ATÉ QUANDO DURAREM OS ESTOQUES.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

A

campanha de vacinação em Juiz de Fora contra a influenza,
o vírus da gripe, atingiu a meta imposta pelo Ministério
da Saúde (MS) que era de beneficiar, no mínimo, 90% do
público-alvo. De acordo com o Setor de Imunização da
Secretaria de Saúde (SS) foram imunizadas 150.841 pessoas do grupo
prioritário, o que corresponde a 91,9% no índice de cobertura vacinal.
Historicamente, as crianças e gestantes são os públicos com menor cobertura vacinal. Esse ano, o MS colocou em prática uma nova
estratégia, antecipando em uma semana o início da vacinação desse
alvo, que atingiu, assim, índice de imunização de 76,49% e 77,35%,
respectivamente. Também fizeram parte dos grupos prioritários pessoas a partir de 60 anos (94,80%), trabalhadores da saúde (97,17%),
mulheres de até 45 dias pós-parto (94,80%), professores (96,41%) e
portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições
clínicas especiais (94,96%).
De acordo com a supervisora do Setor de Imunização, Marcilene
Chaves, é importante que Juiz de Fora tenha conseguido atingir o
índice de cobertura total preconizado pelo MS, já que essa vacina
diminui a incidência de casos graves de influenza. Mas ressaltou
que “é necessário que os responsáveis por crianças se atentem à
importância de manter a caderneta de vacinação atualizada, uma
vez que elas estão no processo de formação do sistema imunológico.
O Brasil já conseguiu erradicar várias doenças, como a paralisia
infantil, através do Programa Nacional de Imunização (PNI), um dos
mais completos do mundo. Portanto, precisamos da colaboração de
todos, para que possamos continuar protegendo nossas crianças”.
A vacina ofertada em 2019 é a trivalente, que protege contra
os três subtipos do influenza: H1N1, H3N2 e B. Ela é composta por
vírus inativados, ou seja, mortos, e, por isso, é muito segura, mas é
contraindicada para pessoas que têm alergia grave a ovo de galinha.
As doses das vacinas foram disponibilizadas nas 63 unidades básicas
de Saúde (UBSs) e nos departamentos de Saúde da Criança edo
Adolescente (DSCA) e do Idosos (DSI) e Pronto Atendimento Médico
(PAM) Marechal.
PMJF

EDIÇÃO DO BRASIL

C I D A D E S

10

EDIÇÃO DO BRASIL
15 a 22 de junho de 2019

V

Guilherme Mário

Galeria do Minas II recebe exposição
de fotografias sob o olhar daltônico
Daniel Amaro

ocê já imaginou como seria
apreciar uma paisagem e não
conseguir distinguir as cores?
Pode até parecer um pouco
estranho, mas é assim que um daltônico
enxerga. E como forma de lançar um novo
olhar diante de um mundo colorido, a
Galeria de Arte do Minas II recebe a exposição de fotografias “Lumbra: um fotógrafo
daltônico no urbano”, do publicitário Guilherme Mário. São 14 fotografias em preto
e branco, selecionadas entre 355 imagens
feitas nas ruas de Belo Horizonte e região
metropolitana.
De acordo com Guilherme, o objetivo
da exposição é apresentar um conhecimento a mais sobre o daltonismo. “Ele
não impede de a pessoa trabalhar com
imagens ou audiovisual. É importante
lembrar que a arte não é apenas cores.
A fotografia em escala de cinza consegue
chamar muito mais atenção e traz um pouco mais de drama e sensibilidade”, explica.

“É importante
lembrar que a arte
não é apenas cores.
A fotografia em
escala de cinza
consegue chamar
muito mais atenção
e traz um pouco
mais de drama
e sensibilidade”

Imagens retratam cenários que
fazem parte do cotidiano dos
belo-horizontinos e moradores
da região metropolitana

Ele diz que o preto e branco são as únicas cores que qualquer pessoa consegue
enxergar, daltônica ou não, o que também
serve para focar a atenção em outros elementos da imagem ao subtrair o uso das
cores. O fotógrafo também busca fazer
uma reflexão e vencer o preconceito. “Talvez existam pessoas que deixam de seguir
seus sonhos de investir na área audiovisual
por medo de não conseguir executar seu
trabalho por conta do daltonismo”.
O título “Lumbra” é a junção das palavras
“Luz” e “Sombra”, umas das técnicas utilizadas
na produção das fotografias. Guilherme conta
que a exposição é fruto de seu Trabalho de

Conclusão de Curso (TCC). “Eu já trabalhava
com figuras há algum tempo e decidi agregar
o tema daltonismo nas minhas imagens de
uma forma mais ampla. É um estilo que gosto
e que não é muito usado”.
Nas fotos estão cenários que fazem
parte do cotidiano dos belo-horizontinos
e moradores da região metropolitana,
como o Edifício Acaiaca, entre a Avenida
Afonso Pena e a Rua Espírito Santo, as chaminés do Itaú Power Shopping e o viaduto
Santa Tereza, um dos símbolos da capital
mineira. Também é possível ver a Praça
da Liberdade, Praça Sete, Avenida Afonso
Pena, o estádio Mineirão, entre outros.

PMU

Prefeito Edson (camisa azul) entrega cheque simbólico com primeira parcela do pagamento aos produtores
na qualidade de nossas águas”,
explica o prefeito.
Por meio de ações da prefeitura e do Programa Pró Mananciais,
da Copasa, técnicas mecânicas
de conservação de água e solo
estão sendo executadas para
a revitalização das microbacias
hidrográficas do município. Ao
todo foram construídas 735 barraginhas, 80 caixas de captação
e 17 mil metros de terraços, além
do cercamento de 37,5 mil metros
de nascentes e matas ciliares,
gerando uma capacidade total de
retenção de 520 milhões de litros
d’água por ano. O suficiente para
atender cerca de 8.717 pessoas
por três meses.

Programa
Outro marco para a produção
de água foi a criação e implementação do Programa Municipal de
PSA de Ubá. O programa, que já
é referência para diversos municípios do estado, contratou, em sua
primeira fase, 34 propriedades
rurais situadas acima das Estações
de Tratamento da cidade, para
o recebimento pelos serviços
ambientais prestados como produtoras/provedoras de água.
Além do pagamento pelos
serviços ambientais, realizado
por meio de recursos próprios do
município, práticas tecnológicas
e educativas de recuperação e
conservação de recursos naturais
(água, solo, floresta e saneamento básico), integradas ao PSA,

Guilherme Mário é daltônico, publicitário e fotógrafo profissional há 3 anos.
No entanto, sua paixão pela fotografia
começou quando tinha seus 8 anos. “Minha mãe me deu uma câmera analógica
e já brincava de fazer algumas imagens.
Na época, não tinha nenhuma noção de
enquadramento ou exposição”. Natural de
Curvelo, uma cidade do interior de Minas
Gerais, se mudou para Belo Horizonte em
2015.
Além das fotos em preto e branco, ele
também trabalha com imagens coloridas
e faz cobertura de eventos, books, entre
outros. “É um pouco mais complicado e
leva mais tempo, porque que não consigo
enxergar as cores. Os programas possuem
uma ferramenta que aparece o nome da
cor que estamos usando. Faço a edição e
quando tudo está pronto peço auxílio de
um amigo para ver se está certo”.

Serviço:

Município de Ubá se torna referência em
produção de água e investimentos ambientais

O município de Ubá, situado
na Zona da Mata (a 100 quilômetros de Juiz de Fora e 280 km
de Belo Horizonte), começa a
despontar como um dos principais
modelos do estado em implementação de ações ambientais,
especialmente produção de água.
Desde 2017, a administração do
prefeito Edson Teixeira Filho (PHS)
e do vice-prefeito, Vinícius Samôr
de Lacerda (PSL), já investiu mais
de R$ 2 milhões em revitalização
de áreas degradadas e conservação de água, solo e florestas.
Após enfrentar um grave período de escassez hídrica, Ubá vem
superando os desafios do cenário
financeiro crítico, comum aos
municípios mineiros, e apresentando-se como referência com seus
investimentos na área ambiental,
especialmente através de seu programa de Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA), através do qual
produtores são estimulados a
adotar práticas conservacionistas
em suas propriedades, visando especialmente aumentar a produção
de água, mediante pagamento
feito pela prefeitura.
“Desde os primeiros meses
desta administração, as equipes
responsáveis pela agricultura, ambiente e obras, vêm multiplicando
ações, tanto na zona rural quanto
no perímetro urbano, em prol da
recuperação do solo, redução
da erosão e do reflorestamento,
as quais ao protegerem o solo,
também influem positivamente
na conservação, no aumento e

O fotógrafo

estão sendo executadas, por meio
de recursos captados pela Prefeitura junto à Agência Nacional de
Águas (ANA).
Para a segunda fase do PSA
de Ubá, que tem edital de chamamento público aberto até o dia
12 de julho de 2019, o município
objetiva a habilitação e contratação de mais 66 propriedades
rurais. “Criamos, desenvolvemos
e implementamos o PSA, com
contratação e pagamento a 34
produtores rurais em 2018 e ainda
neste ano de 2019, estaremos
incluindo mais 66 produtores”.
O prefeito acrescenta que
uma das premissas básicas do
programa refere-se a práticas de
conservação dos solos, como manejo adequado do solo, práticas
conservacionistas de barragens
secas, terraços em nível, caixas
secas nas margens das estradas,
cercamento e reflorestamento de
nascentes e áreas de proteção
ambiental, reflorestamento de
áreas de recarga nos morros, destinação correta do lixo e efluentes
sanitários visando uma correta
utilização das terras. “Não nos
esquecemos também de buscar
alternativas para a produção
agrícola, incentivando a agricultura familiar, oferecendo parcerias
com o Sindicato dos Produtores
Rurais de Ubá, no preparo do
solo, práticas culturais, plantio em
nível e outras técnicas capazes de
aumentar a produtividade, sem
causar destruição do equilíbrio
solo e água”.

O fotógrafo revela que entre tantas
fotografias, existem duas especiais e que
são as suas favoritas. “Tem uma de um
rapaz atravessando a calçada próximo
a Avenida Andradas e foi tirada de cima
do viaduto Santa Tereza. A outra é denominada labirinto urbano e foi clicada
no vão do Edifício Joaquim de Paula.
Quando visitei o prédio e vi a estrutura
cheia de curvas pensei que daria uma
bela imagem. Quis mostrar que qualquer
coisa pode virar arte. Todos que observam
não conseguem identificar a paisagem de
primeira, porque as pessoas não prestam
muita atenção”.

Exposição
“Lumbra: um fotógrafo
daltônico no urbano”
Visitação: até 11 de julho
Local: Galeria de Arte do Minas II
Endereço: Avenida Bandeirantes,
Nº 2.323 - Mangabeiras - BH
Horário de funcionamento:
de segunda a sexta-feira,
das 6h às 22h; sábado,
das 6h às 20h; domingos e
feriados, das 6h às 19h
Entrada gratuita
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Prefeitura de Contagem entrega
termos de uso a 12 paróquias

QUEM SABE, SABE

CANAL ABERTO
Indicadores hoteleiros. A STR, empresa com atuação global em pesquisa no mercado hoteleiro, apresentou
recentemente o balanço do mercado hoteleiro mundial.
Os primeiros dados mostram que a demanda vai superar
a oferta na América do Sul, enquanto que na América
Central registra queda. Venezuela e Argentina foram
impactadas pela desvalorização da moeda, atingindo
recorde de inflação. Já o Brasil registrou recuperação,
encerrando 2018 com crescimento de 7,4%, com ocupação média anual de 56% e diária média de R$ 289,91.
Os destaques ficaram para Manaus, Belo Horizonte e
Salvador, que registraram o maior incremento anual em
termos do indicador RevPar dentre as capitais brasileiras
no ano passado.
Quer vender? A crise está tão brava que muitos
empresários e comerciantes parecem não enxergar o
seu tamanho. Hoje, do jeito que anda a situação, se a
loja não abaixa o preço, parcela no cartão de crédito e
não cobra juros, não adianta: não vai conseguir vender.

Alex de Freitas e Dom Walmor de Oliveira
meses. O prefeito também ressaltou
a importância da celebração do TPU
junto a igrejas no município: “Com
isso, vamos resolver um problema
antigo de relacionamento entre
poder público e a igreja católica”.
William Barreiro realizou a entrega dos TPUs a cada responsável
pelas paróquias beneficiadas e disse
que o documento contribuirá para a
expansão das atividades eclesiásticas:
“Com certeza, vai dar mais condições e
garantias a todos os paroquianos para
que possam, inclusive, fazer mais empreendimentos em suas paróquias”.

Mais tolerância e diálogo
Dom Walmor proferiu um discurso em que ressaltou a necessidade de
tolerância e diálogo frente às crises
econômicas, morais, culturais e ambientais que assolam a humanidade.
“Os tempos mudaram e estamos sendo desafiados por enormes
mudanças. É um momento difícil.
Mas precisamos ter coragem para
enfrentar as adversidades e dar
respostas às novas questões que se

colocam. É nessa perspectiva que
estamos trabalhando. Quero dizer
ao prefeito de Contagem e a todos os
que ele representa, que receber esses
títulos é muito importante para nós.
Não estamos aqui porque somos
partidários, mas como poder civil,
que, junto de um governo importante, dialoga, com sua voz própria,
para tentar abrir novos caminhos
rumo a uma sociedade mais justa
e solidária”, declarou o arcebispo e
presidente da CNBB.
Padre Dejair Roberto Rossi, do
Curato Divino Espírito Santo, no Jardim Industrial, foi um dos sacerdotes
que receberam o TPU. Para ele, o
documento trará mais tranquilidade
a todos. “Estava muito solto, não
sabíamos a quem nos dirigir para
renovar o documento. Agora, será
mais tranquilo”, opina o pároco.
Além do prefeito, do vice-prefeito, do assessor de gabinete Normando Pinheiro e do presidente da CNBB,
a mesa de abertura da cerimônia
foi composta por Dom Otacílio Lacerda e Jerzy Wydrych, autoridades
religiosas.

PMNL

Nova Lima dá início à entrega
dos kits de uniformes escolares
Em mais uma ação voltada para a
educação de Nova Lima, a prefeitura
deu início à entrega dos kits com os
novos uniformes escolares, confeccionados para os 8 mil estudantes da rede
municipal de ensino. Cada um deles é
composto por duas blusas de manga
curta, uma camiseta regata, uma calça, um casaco e duas bermudas para
os meninos ou dois short-saias para as
meninas. No total 70 mil peças serão
entregues pelo governo municipal.
O uso dos uniformes traz benefícios tanto para a comunidade escolar,
quanto para pais, mães e responsáveis pelos alunos, uma vez que gera
praticidade e economia. Além disso,
possibilita a identificação dos estudantes em possíveis situações de perigo
na rua e ainda contribui para evitar a
evasão escolar. Ajuda também a evitar
determinadas situações discriminatórias que ensejam a prática de bullying
nas escolas.

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Cássio Matias

“Onde reina o amor / Deus está
aí”. Sob as vozes de aproximadamente 150 pessoas, entre autoridades,
padres e fiéis foi realizada, na Região
Episcopal Nossa Senhora Aparecida –
Mitra Arquidiocesana de Contagem,
a cerimônia de entrega de Termos
de Permissão de Uso (TPU) a 12
paróquias situadas em todas as oito
regionais administrativas da cidade.
Entre os presentes, o arcebispo
metropolitano de Belo Horizonte
e atual presidente da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
Dom Walmor Oliveira de Azevedo, o
prefeito de Contagem, Alex de Freitas, o vice-prefeito, William Barreiro
e diversas autoridades religiosas.
A permissão da utilização de
terrenos públicos ocupados pelas
igrejas contempladas precisará
ser renovada somente daqui a 25
anos. Até então, essa renovação
era necessária a cada 5 anos, o que
causava transtornos e insegurança a
sacerdotes e religiosos do município.
Os entendimentos entre a administração municipal e a Mitra
Arquidiocesana começaram em
março de 2018, quando o prefeito
encontrou-se com Dom Walmor e
padres responsáveis por paróquias
de Contagem, que encaminharam
os primeiros passos para a regularização do uso da propriedade das
igrejas. “Várias paróquias estavam
tentando regularizar os terrenos, e
esse processo, moroso até então,
melhorou muito nos últimos meses”, testemunhou o padre e vigário
episcopal da região Nossa Senhora
Aparecida, Jerzy Wydrych.
Emocionado, Alex de Freitas
comentou sobre as dificuldades vividas pela administração municipal
durante os 13 meses em que Contagem teve cerca de R$ 240 milhões
confiscados pelo governo estadual,
mostrando-se otimista em relação
aos investimentos da ordem de R$
1,4 bilhão previstos para os próximos
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Sindhorb-BH e PBH discutem ações fiscais
em bares e restaurantes. O Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e
Região Metropolitana (Sindhorb-BH), representantes
de bares e restaurantes e a Prefeitura de Belo Horizonte reuniram-se para discutir as ações fiscais que
estão ocorrendo em todas as regiões da capital. Este
colunista e presidente do Sindhorb-BH abriu a reunião
destacando a importância do setor para a economia
em geral. O subsecretário de Fiscalização da PBH, José
Mauro Gomes, informou que há 220 fiscais nas ruas
e que passam, constantemente, por treinamentos e

orientações nas ações de fiscalização. “Gostaria que
a atuação dos nossos fiscais fosse sempre de forma
educada, equilibrada e de acordo com que estabelece
a lei, mas é impossível ter um controle absoluto do
seu comportamento, porque em todos os setores da
sociedade existem pessoas mais tranquilas ou mais
estressadas”. Ao final, José Mauro disse que a reunião
foi muito positiva colocou-se à disposição, e sugeriu
fazer encontros periódicos para buscar soluções para
diminuir os conflitos e as penalidades previstas em lei.
STF julgará multa de 10% do FGTS. No dia 8 de
maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Marco Aurélio determinou a inclusão em pauta do RE
878313/ SC, que julgará a inconstitucionalidade da
multa de 10% do FGTS para os casos de demissões
de empregados sem justa causa. O tema também é
discutido na ação direta de inconstitucionalidade nº
5.050. Atualmente, esse tributo é cobrado conjuntamente com a multa de 40% do FGTS, porém, tais
10% são destinados à União. A data do julgamento
ainda será designada conforme disponibilidade
da pauta e conforme determinação do presidente
da Casa.
 Troféu Tancredo Neves 2019. Em grande estilo,
o jornal Edição do Brasil convida para a solenidade
de entrega do Troféu Tancredo Neves de 2019, no qual
serão homenageados personalidades mineiras de
diversos segmentos. O evento acontecerá no dia 1º de
julho, às 20h, no Auditório do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, na Avenida Raja Gabáglia, 1315. O traje
é passeio completo.

MULTAS MILIONÁRIAS
O prefeito de Belo Horizonte,
Alexandre Kalil (PHS), sancionou
o Decreto 17.086, que prevê
multas milionárias para empreendimentos hoteleiros que se beneficiaram de incentivos municipais
para atender a Copa do Mundo de

2014 e não foram concluídos no
prazo. Com os incentivos da Lei
9.952/10, os hotéis beneficiados
tinham até 30 de março de 2014
para ficarem prontos, com funcionamento de pelo menos dez anos
consecutivos a partir da abertura.

Porém, 13 desses empreendimentos não cumprirão o acordado
e terão que quitar um débito
milionário com a prefeitura, sem
direito a descontos. Em alguns
casos, as multas ultrapassam R$
100 milhões.

PLENA RECESSÃO
Desde janeiro, enfrentamos
uma recessão, com desemprego
em alta, centenas de lojas fecha-

das e queda violenta nas vendas
no varejo, especialmente, nos
últimos dez anos. Dos últimos

quatro anos, 2019 destaca-se
como o pior.

CANAL NOTICIOSO
José Aparecido Ribeiro entrevistou
o comandante-geral da Polícia Militar
de Minas Gerais, Giovanne Silva, para
o programa Canal Noticioso, disponível
no YouTube. Na ocasião, o presidente da
ABIH/MG, Guilherme Sanson, e o consultor
de Hotelaria e Turismo, Maarten Van Sluys,
também foram entrevistados pelo jornalista Sérgio Moreira.

Arquivo Pessoal
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Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Com os novos uniformes, a prefeitura finaliza o Kit Escolar 2019, composto também pelo material pedagógico
entregue no primeiro dia de aula.

Qualidade
Os novos uniformes escolares
da rede municipal de ensino foram

concebidos com as cores verde musgo e verde claro, que representam
a exuberância das riquezas naturais
de Nova Lima. Embora tenham sido
confeccionados em materiais de
qualidade, é importante ficar atento
e seguir as orientações e os cuidados
especiais para garantir a conservação
e durabilidade dos uniformes.
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Praticar esporte no inverno
queima até 30% a mais de calorias
A

Divulgação

chegada do inverno faz muitas pessoas desistirem de praticar alguma atividade física e o
movimento nas academias e parques começa
a diminuir. A vontade de ficar em casa debaixo do
cobertor, tomando um chocolate quente e assistindo
um filme é bem tentadora. No entanto, quem busca
manter um estilo de vida mais saudável deve manter

o foco durante o ano todo. De acordo com o personal
trainer Ramon Torres, treinar nessa época de temperaturas mais baixas possui alguns benefícios. “Existem
estudos que mostram que a prática de exercício físico
no clima frio queima até 30% a mais de calorias”.
O profissional explica que no inverno o corpo
necessita de mais calorias para conseguir se manter
aquecido. “Isso acontece porque o metabolismo acelera
seu funcionamento até cinco vezes o normal. Manter
uma dieta equilibrada e praticar
uma atividade no frio é um grande aliado para quem quer perder
peso. Os resultados vão depender
da frequência e intensidade”.
Outra vantagem está no reforço do sistema imunológico.
“Se exercitar no inverno reforça
nossa resistência física e permite o
combate de doenças como gripes
e resfriados, muito comuns nessa
época do ano. Isso ocorre porque
a exposição ao frio aumenta o
número de leucócitos e granulócitos, que são os responsáveis
pelo funcionamento do sistema
imunológico”.
Torres também alerta que
nessa época é comum as pessoas
comerem mais. “Elas tendem a
ingerir muitos alimentos gordurosos como sopa, chocolate quente,
caldos e feijoada. Não precisa
parar de comer, mas é importante
prestar atenção na quantidade
ingerida. Não adianta apenas se
exercitar se não tiver uma boa alimentação”.
Ele diz que fazer um alongamento antes das atividades é fundamental para evitar lesões musculares.
“Deve ser feito em qualquer exercício, mas no frio os
cuidados são maiores, pois a musculatura está mais
contraída e tensa. Um bom aquecimento dura em torno
de 5 a 10 minutos”.

Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

Fortes emoções
Horizonte com data a confirmar,
o Bahia em Salvador no dia 21 e
recebe o Athletico do Paraná, em
Belo Horizonte, no dia 28.
Da mesma forma, o Atlético
também tem uma maratona
pesada. Começa com a Copa do
Brasil contra o Cruzeiro nos dias
10 e 17 de julho. E tem o Botafogo
pela frente pelas oitavas da Sul-americana. Primeiro jogo no
Rio em data a ser confirmada e
o segundo em Belo Horizonte, no
dia 31 de julho. Bem, não dá para
esquecer que o Atlético precisa
manter a boa campanha no Brasileiro, encarando Chapecoense,
Fortaleza e Goiás.
Para completar o enorme
desafio dos dois, Atlético e Cruzeiro
voltam a se enfrentar no dia 04
de agosto em jogo válido pelo
Campeonato Brasileiro.
Como se observa, além de
elenco, condição física e psicológica, Cruzeiro e Atlético vão precisar
de muita sorte para ultrapassar
tamanhos obstáculos. A situação
chegou em um estágio que não
cabe priorizar uma ou outra competição. Todas são importantes e
valorosas.
O negócio é aproveitar a
parada da Copa América para
recuperar, treinar e descansar
a rapaziada. A partir de 10 de
julho a correria e o esforço serão

enormes, quase desumanos. O
torcedor também vai ficar numa
situação complicada. Com tantos
jogos importantes dentro de um
curto espaço de tempo vai ter que
se virar. Tanto para arrumar jeito
de comparecer, como grana para
bancar. Vamos torcer para que
tudo corra bem e nossos times
alcancem sucesso.
Por falar em competição, está
rolando e vai até meados de julho
a Copa AMCE 80 anos – Futebol
Society. O evento reúne dezenas de
cronistas esportivos, divididos em
vários times, para a prática esportiva saudável e confraternização
entre os colegas dos vários veículos
de comunicação. A tabela com
horários e local dos jogos, você
encontra no site: amce@amce.
org.br e nas nossas redes sociais.
Portanto, entre os festejos
folclóricos de junho e julho, misturados com diversas competições
esportivas nacionais e internacionais, o torcedor terá que se abastecer com muito quentão, canjica
e pipoca para aguentar o tranco.
O período promete forte emoções!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

Eduarda faz esteira e aulas de spinning quatro
vezes na semana. “Gosto de manter o corpo em dia,
ainda mais no frio quando a gente tende a comer mais
besteiras. Se pararmos de treinar e não seguirmos uma
dieta, só vamos ganhando peso. O lado positivo de
manter os exercícios no inverno é que você se mantém
saudável e não precisa correr atrás do prejuízo quando
o verão chegar”.

Nesse tempo a
gente fica sem
disposição mesmo
e com vontade
de ficar no
conforto de
casa, mas o
importante é ter
persistência

Luiz Carlos Gomes

O torcedor mineiro pode ir preparando o coração e o bolso. Logo
depois da Copa América, Atlético
e Cruzeiro estarão envolvidos em
grandes desafios.
O Cruzeiro entra de sola nas
quartas de finais da Copa do Brasil
pegando nada mais nada menos
do que seu rival maior, o Atlético. O
primeiro jogo acontece no Mineirão
no dia 10 de julho. O jogo da volta
deve ser no Independência no dia
17. Quem passar, entra de cabeça
nas semifinais da competição.
E não tem moleza, no dia 23,
o time enfrenta o River Plate pela
Copa Libertadores, com o jogo
da volta marcado para o dia 30
em Belo Horizonte. Quem passar,
vai para as quartas de final da
competição.
No meio de tudo isso, o Cruzeiro ainda precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, no qual anda
rateando. Tem o Botafogo em Belo

Ainda de acordo com o personal trainer, as temperaturas mais baixas reduzem o desconforto causado
pela transpiração. “Aquele suor excessivo quando
se exercita no verão não acontece. O inverno é uma
ótima época, por exemplo, para pessoas que estão
com sobrepeso ou obesidade para iniciar a prática de
algum esporte. Isso porque eles não vão sentir tanto
impacto e conseguem se adaptar mais facilmente”.
Outra dica do profissional é com relação as roupas
para praticar esportes no inverno.
Ele orienta que o ideal é usar roupas leves e confortáveis, mas que
mantenham o corpo aquecido.
“Nada de agasalhos pesados que
possam impedir a movimentação
com facilidade. Tenha preferência
pela calça e casaco de moletom.
A hidratação também é importante, porque mesmo no frio o
corpo perde líquido”.
O personal trainer diz que
exercícios como futebol, corrida,
dança, musculação, tênis e basquete são ideais para os dias frios
do inverno. “Eles exigem uma
intensidade maior e faz com que
o corpo esteja sempre aquecido
e em movimento. Já para quem
gosta de natação, o mais adequado, nessa época, é buscar por
academias indoor com piscinas
aquecidas”, finaliza.
A vendedora Eduarda Campos frequenta a academia há
cerca de 3 anos e conta como
faz para treinar no frio. “Nesse tempo a gente fica
sem disposição mesmo e com vontade de ficar no
conforto de casa, mas o importante é ter persistência.
Depois de fazer alongamento e aquecimento, fico no
clima total para começar os exercícios. Acho que o
calor humano e praticar as aulas com mais pessoas
ajudam”.

Divulgação

Daniel Amaro

Temperaturas mais baixas reduzem o
desconforto causado pela transpiração

