
Conheça o Slackline, modalidade
que une lazer e esporte

FoMO: a inveja decorrente 
das redes sociais
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se a eleição
fosse neste
ano, Kalil
seria reeleito

Alexandre Kalil (PSD) é o único entre 
os prefeitos das grandes cidades minei-
ras que tem demonstrado interesse em 
disputar as eleições no ano que vem. 
Segundo pesquisas, se o pleito fosse hoje, 
ele teria chances de ser reeleito ainda no 
primeiro turno. Enquanto isso, em Conta-
gem, Alex de Freitas segue analisando o 
cenário político. Já Antônio Almas (PSDB) 
e Humberto Souto (PPS), de Juiz de Fora 
e Montes Claros, respectivamente, não 
querem debater o assunto.
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O edição do brasil realizou a tradicional entrega do Troféu Tancredo Neves, que chegou ao seu 32° ano. O evento contou 
com a presença de diversas personalidades de diferentes segmentos de Minas Gerais que se destacaram em suas áreas, 
ajudando o estado a crescer. Dentre eles, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Desembargador, Nelson 

Missias, paraninfo da cerimônia. O momento marcou ainda as comemorações dos 37 anos de circulação deste impresso.

TrOFéu TANCrEDO NEvES 2019 rEúNE 
iNúMErAS PErSONAliDADES MiNEirAS
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PBH abre mais de mil vagas
na Escola livre de Artes

O projeto Arena da Cultura, da Escola livre de Artes, da Prefeitura 
de Belo Horizonte, está oferecendo gratuitamente 1.112 vagas nas 
áreas de artes visuais, circo, dança, design popular, música, patri-
mônio cultural e teatro.

93% dos jovens
brasileiros não sabem
nomes de cientistas

Segundo pesquisa divulgada pelo iNCT-CPCT, apesar das pes-
soas declararem interesse por ciência e tecnologia e acreditarem 
que o governo precisa aumentar os investimentos na área, mesmo 
em tempo de crise, a grande maioria dos jovens não consegue 
mencionar o nome de uma instituição brasileira que faça pesquisa 
e nem de algum cientista do país. Nesta edição, você ainda con-
fere 6 destes profissionais que são de Minas e suas contribuições 
reconhecidas internacionalmente. Segundo o iBGE, toda pessoa de-

sempregada, que trabalha menos 
do que poderia, não procurou 

emprego, mas estava disponível para 
trabalhar ou procurou emprego, mas 

não estava disponível para a vaga é 
considerada subutilizada no mercado de 
trabalho. Atualmente são 28,3 milhões 
de brasileiros nesta condição e, para 
especialistas, essa realidade é resultado 

da crise econômica intensificada em 
2017, na qual foram extintas mais de 4 
milhões de vagas no mercado formal.

28 milhões de PessoAs 
estão subutilizAdAs no 
mercAdo de trAbAlho
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E D I T O R I A L

entenda o Fomo: a inveja
criada pelas redes sociais

Quantas vezes você já acessou suas redes 
sociais hoje? A atualização constante e estar 
sempre conectado tem parecido regra da so-

ciedade atual. Contudo, a ideia de que, no mundo 
online, todo mundo leva uma vida perfeita e, às 

vezes, melhor do que a nossa, assombra muitas 
pessoas. O medo de não conseguir viver exata-
mente o que o outro vive deu origem ao fenômeno 
“FoMO”, sigla para a expressão em inglês “Fear of 
missing out”.

Mas, qual deveria ser a nossa relação com as 
redes sociais? O edição do brasil conversou com 
a psicóloga especialista em neuropsicologia e 

psicanálise Sônia Eustáquia da Fonseca (foto). Ela 
conta que o problema já atingiu 75% dos adultos 
conectados. “O FoMO faz com que se desenvolva 
uma compulsão de buscar, cada vez mais, o celular 
em tudo que ele pode oferecer em termos de co-
municação virtual. A sensação de “ausência inquie-
tante” que essas mídias nos trazem é considerada, 
muitas vezes, um gatilho para as doenças mentais”.

Estima-se que 75% dos adultos que utilizam as redes já passaram pelo problema

da redação

como amenizar os sinais do Fomo?

Tente entrar sempre em contato com sua realidade 
quanto à fama poder e dinheiro. Nunca queira exibir as 
vantagens. 

Procure ficar mais tempo longe do celular. Não inter-
rompa o trabalho para atender as chamadas ou olhar o 
WhatsApp. Desligue o telefone quando estiver em reuniões 
e eventos.

Tente aproveitar o máximo de tempo de uso do seu ce-
lular, não fique correndo atrás de lançamentos e novidades.

Não olhe o WhatsApp a cada 5 minutos, nem passe 
horas vendo postagens no Facebook ou tire fotos de cada 
momento para postar no Instagram.

Diminua o uso das mídias sociais. Crie horários para se 
atualizar e evite passar o dia todo conectado.

o que é Fomo?
O fenômeno psicológico “Fear of missing out” 

significa o medo de ficar por fora ou de perder algu-
ma coisa. Trata-se de uma apreensão generalizada 
de que os outros possam ter experiências gratifi-
cantes das quais se está ausente. Foi descrita pela 
primeira vez em 2000 pelo estrategista de marketing 
norte-americano Dan Herman.

é próprio do ser humano temer e evitar perdas de 
pessoas, experiências, competições e relacionamen-
tos. Quando perdemos alguma coisa nos sentimos 
tristes, arrasados e esse sentimento consegue ser 
mais intenso do que a emoção de quando ganhamos 
algo. O medo sempre foi inerente, só que agora 
ganhou características contemporâneas e próprias 
do que estamos vivendo.

Qual é a relação do problema com 
as redes sociais?

O avanço tecnológico trouxe uma praticidade 
para a comunicação pessoal por meio do celular. 
E o uso das redes sociais nos seduzem e convidam 
o tempo todo a estar conectados. Fica no ar uma 
tentação constante para nos envolvermos em busca 
de atualizações de notícias políticas e das nossas 
relações sociais. Desse modo, se torna fácil entender 
que ninguém quer ficar “por fora” ou “desatualizado” 
e o sentimento de estar perdendo alguma coisa pode 
gerar ansiedade.

Esse temor faz com que se desenvolva uma com-
pulsão de buscar, cada vez mais, o celular em tudo que 

ele pode oferecer em termos de comunicação virtual. 
Muitos jovens têm se sentido assim na internet, espe-
cialmente com a popularidade das redes sociais e o 
senso de urgência gerado pela cultura do imediatismo. 
Como a relação dos usuários com tecnologia digital 
ainda é recente, não é raro adolescentes sofrerem 
com essa angústia social sem saber. A sensação de 
“ausência inquietante” que essas mídias nos trazem é 
considerada, muitas vezes, um gatilho para as doenças 
mentais. Pesquisas apontam que mais de 75% dos 
adultos conectados já passaram pelo FoMO.      

Por que as redes sociais têm adoeci-
do tanto a população?

Por causa da sensação de recompensa e prazer 
que acontece assim que se obtém a última notícia ou 
que simplesmente atualiza a página. é nessa busca 
que a pessoa repete o ato inúmeras vezes na intenção 
de sentir saciedade, algo que nunca acontece. Como 
na maioria dos transtornos de hábitos e impulsos, a 
característica é a de ter ações repetidas sem motiva-
ção racional clara. Eles são incontroláveis e, em geral, 
contra os interesses da própria pessoa. O indivíduo 
nessas condições deve buscar ajuda profissional. 

criou-se um hábito de “viver de 
aparências” proveniente das vidas 
perfeitas que são expostas nas redes 
sociais?

Sim. E a impressão de que escolheu errado, de 
que não é tão bom quanto ao amigo, a de que não 
está divertindo o tanto que deveria é comum. é um 
sentimento de inferioridade misturado com a sensa-
ção de abandono e amargura. é habitual aumentar 
o sentimento de fracasso. isso tudo pode desenvolver 
uma inveja, o que faz com que a outra pessoa minta 
também a respeito de sua pseudo perfeição.

Qual deveria ser nossa relação com 
as redes sociais?

A intenção das redes sociais era a de facilitar os 
círculos de amizade e favorecer as conversas com um 
número grande de amigos, ou seja, ampliar o que 
já existia. Creio que seus criadores também se sur-
preenderam com o resultado. O uso benéfico é o de 
comunicar de acordo com as necessidades de cada um, 
com o máximo de calma e não o de exibir sucessos.

Queda online, reflexão offline
No dia 03 de julho, quarta-feira, enquanto produzíamos essa matéria, o bip incansável do celular distraía 

a redação. Ao checarmos o telefone, encontramos uma montanha de reclamações em massa acerca da queda 
do Instagram, Facebook e WhatsApp. O momento foi oportuno para uma reflexão: o mundo não acabou, só 
estávamos offline, tem vida fora da pequena tela do aparelho também.

holocausto de minas?

Quase 6 meses depois, a tragédia de Brumadinho está começando a ser 
esclarecida. Nesta fase de apuração, todos os detalhes são importantes, 
como é o caso, por exemplo, da recente revelação do operador de rádio 

Tércio Costa. Ele disse, em depoimento à Comissão Parlamentar de inquérito da 
Assembleia legislativa, ter detectado deformação na estrutura da Barragem Córrego 
do Feijão alguns dias antes do acontecido.  

Nesse episódio, a vale agiu como tem feito ao longo das décadas: olhando de 
cima para baixo, atuando só no macro como se ela, pelo seu poderio econômico e 
de mercado, estivesse acima do bem e do mal. Mas o tempo ensinará aos dirigentes 
e executivos da empresa que, nessas circunstâncias, não basta apenas criar um 
grupo para debater os riscos em uma sala.  

Carece de alguém com sensibilidade para detectar os pormenores e as 
entrelinhas do assunto, com o qual teremos de conviver por um longo período, 
possivelmente até quando o evento trágico for transformado em história. O acon-
tecido será contado por meio de um “novo Museu do Holocausto”, mas ele será, 
lamentavelmente, instalado em Minas ao invés de na Europa. 

Enquanto o debate durar, ações vão sendo implementadas. A justiça tem sido 
tenaz em seus postulados para fazer com que vale assuma os seus erros. Porém, 
esse processo está só começando e, por certo, será debatido nas próximas décadas.    

A mineradora pode apostar que as CPis, instaladas no Congresso Nacional e na 
Assembleia legislativa de Minas Gerais, estão atentas aos fatos, buscando informações 
necessárias para esclarecer os motivos determinantes desse triste acontecimento. 

Para mencionar somente a CPi mineira, vale registrar que o seu relator, o 
deputado do PT, André Quintão, tem sido incisivo em apontar que a empresa foi 
omissa. “A vale agiu com omissão, ao invés de precaução”, sentencia o parlamentar. 
Recentemente, o político insinuou que está encontrando dificuldade para obter 
informações mais objetivas sobre o acontecido. 

Todavia, não se pode negar que, quando os dados forem cruzados, aparecerão 
surpresas para a população, inclusive em relação ao mal gerenciamento em quase 
todas as barragens de mineração. Se no passado havia um conluio entre empresas 
e os políticos, agora tudo é diferente. Além da justiça, com olhos vivos para onde 
estão os erros, tem também a força da imprensa para trazer à tona as mazelas 
deixadas por esse tipo de episódio.    

Não adianta a vale comprar espaço na mídia para listar as suas obras e 
indicativas para minimizar o conflito. Se ela fosse tão eficiente como almeja 
demonstrar, não teria se envolvido na maior tragédia brasileira, com 246 mortos 
e mais de 24 pessoas desaparecidas. Não queremos medidas paliativas, como 
pagar módicos valores aos moradores de Brumadinho, como se fosse uma espécie 
de confissão de culpa.

 Essa dor, além de comprometer o progresso de Minas, poderia ter sido evitada 
se houvesse prudência e tirocínio da alta cúpula da mineradora. Porém, aconteceu 
o contrário, enquanto nós minerávamos nosso estado, os influentes dirigentes se 
deliciavam nas mordomias na sede da empresa, no rio de Janeiro, sendo que lá não 
tem uma única mina. Essa conta não vai ficar barata para a Vale, podem apostar!

De onde parte essa onda de falsidades, 
versões, simulações e dissimulações que se es-
praia pela paisagem? Nunca se ouviu um disse 
me disse tão farto quanto este do repertório de 
invencionices que usa gravações de conversas, 
edições de vídeos, vazamentos de mensagens, 
envolvimento de juízes e procuradores e até 
redes tecnológicas internacionais.

Fragmentos do que se ouviu nos últimos 
dias: Hacker russo; bilionário russo; pagamen-
to em bitcoins; Gleen Greenwald, jornalista 
americano sediado no Brasil; articulador de 
vazamentos; disseminação de hashtags falsas; 
compra do mandato de Jean Wyllys para re-
nunciar e dar lugar ao deputado David Miranda 
(PSOL). E mais: o russo da história seria Pavel 
Durov, 35 anos, criador do Telegram, que só se 
veste de preto e muda de casa com frequência 
com temor do mandachuvas do Kremlin. Ao 
lado do irmão Nikolai, ele desenvolveu a pla-
taforma Telegram para conversar sem risco de 
ser espionado pelo governo de seu país. A ideia 
surgiu quando os dois ainda eram donos da 
maior rede social da Rússia, a Vkontakte (VK), 
criada em 2006.

lembre-se: a plataforma teria sido a usada 
pelo ex-juiz Sergio Moro e o procurador Deltan 
Dallagnol. O que é verdade? Que houve muita 
conversa entre eles, não há dúvida. Mas é fato 
que o fingimento faz parte da nossa cultura, e 
se mostra forte nesses tempos de polarização, 
quando adversários se atracam nas redes 
sociais desfechando punhaladas recíprocas. O 
caráter nacional, como é sabido, é povoado de 
fingimento. A propósito vai aqui uma historinha 
com essa faceta:

31 de março de 1964. Benedito valadares 
se encontra com José Maria Alkmin e Olavo 
Drummond no aeroporto da Pampulha. 
Benedito, matreiro, pergunta à outra raposa:  

– Alkmin, para onde você vai?
– Para Brasília.
– Para Brasília, ah, sim, muito bem, para 

Brasília. 
Os três saem andando para o cafezinho, 

enquanto Benedito cochicha no ouvido de 
Drummond:

– O Alkmin está dizendo que vai para 
Brasília para eu pensar que ele vai para o rio. 
Mas ele vai mesmo é para Brasília.

Eis um despiste bem do jeitão brasileiro: 
vou enganar meu interlocutor, dizendo-lhe a 
verdade para tirar proveito da sua desconfian-
ça. Envolve a sagacidade de um e a malan-
dragem de outro. Eles querem dizer: “quando 
você pensa que está indo, eu já estou voltando”.

A esperteza não se restringe aos atores 
políticos. Faz parte do cotidiano das pessoas. 
Os comportamentos na esfera política costu-
mam infringir normas, coisa que herdamos do 
passado. A clonagem na cultura política chega, 
hoje, ao mais adiantado grau de sofisticação. A 
Operação lava Jato tem sido gigantesco duto 
por onde passam verdades, meias verdades, 
mentiras e lorotas. Estamos diante da maior 
escalada de pistas, muitas falsas, de nossa 
história, envolvendo atores políticos de amplo 
espectro, alguns presos, outros denunciados, 
enquanto adversários travam guerra na arena 
das redes sociais. Onde vamos parar?

imensa confusão invade as mentes. Afinal, 
lula (PT) está preso por ter cometido crime ou 

por ter sido injustiçado pelo então juiz Moro? 
Teve culpa ou não nas denúncias como favore-
cido nos casos do tríplex no Guarujá e no sítio 
de Atibaia? Houve ou não roubo nos cofres da 
Petrobras? Tudo foi obra da imaginação de 
delatores mancomunados com procuradores? 
Moro fez combinação ou não com Dallagnol?

A história da política é rica nas frentes da 
simulação e dissimulação. O cardeal Mazarino, 
ministro de luis Xiii, ensina em seu Breviário 
dos Políticos: “age com os teus amigos como se 
devessem tornar inimigos; o centro vale mais do 
que os extremos; mantenha sempre alguma des-
confiança em relação a cada pessoa; a opinião 
que fazem de ti não é a melhor do que a opinião 
que fazem dos outros; simula, dissimula, não 
confies em ninguém e fala bem de todo mundo. E 
cuidado. Pode ser que neste exato momento, haja 
alguém por perto te observando ou te escutando, 
alguém que não podes ver”.

A descrição cai bem no momento que atra-
vessa o país. A falsidade campeia, na tentativa 
de esconder a verdade. Até parece que os “inven-
tores de causos” que emergem quase todos os 
dias nas redes sociais aprenderam com Nicolau 
Eymerich, frade dominicano espanhol que, em 
1376, escreveu no “Manual dos inquisidores”: 
falar sem confessar: responder às perguntas de 
maneira ambígua; responder acrescentando 
uma condição; inverter a pergunta; fingir-se de 
surpreso; mudar as palavras da questão; detur-
par o sentido das mensagens; auto justificar-se; 
fingir debilidade física; simular demência ou 
idiotice e até se dar ares de santidade.

Hoje, há muito demônio disfarçado de 
santo.

lorotas e meias verdades
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eujácio silva

O novo presidente do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) 
foi eleito no dia 3, durante a abertura do XXXv 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde, que aconteceu entre os dias 2 e 5 de 
julho, em Brasília. 

Willames Freire Bezerra, secretário muni-
cipal de Pacatuba (CE), foi eleito pela chapa 
única “Somos todos Conasems”, composta por 
37 gestores municipais, que passam a ocupar 
cargos na diretoria executiva da entidade.

A Associação Mineira de Municípios (AMM) 
participa do evento, representada pela asses-
sora do departamento técnico de Saúde da 
entidade, Juliana Marinho. Segundo ela, a 
gestão do ex-presidente Mauro Junqueira - que 
permanece como secretário executivo na nova 
diretoria - fortaleceu a parceria com a AMM e 
vem trazendo frutos que devem ser mantidos 
com a nova gestão.

Juliana reforça ainda que a participação da 
AMM no Congresso é de extrema importância 
para o desenvolvimento do trabalho conjunto, 
pois é um momento de troca de experiências 
e informações que impactam no dia a dia dos 
gestores. “A busca por novos conhecimentos e 

atualizações é fundamental para que possamos 
orientar os municípios nas suas melhores to-
madas de decisões, visando sempre a melhoria 
do atendimento a saúde da população e o 
fortalecimento do SuS”.

cerimônia

Ao assumir a presidência, Freire agradeceu 
a missão a ele confiada e disse ter consciên-
cia de que a cordialidade, a democracia e a 
construção de consensos são a essência do 
Conasems. “Sigo sendo um trabalhador do 
SuS como sempre fui, ciente da importância 
da gestão tripartite, da parceria permanente 
com o Ministério da Saúde, com o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) e com o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS)”.

Presente na abertura, o ministro da Saúde, 
luiz Henrique Mandetta, pontuou algumas 
questões importantes que precisam ser revistas 
para que o sistema se consolide e fortaleça, 
como a judicialização, os recursos humanos do 
SuS, a desorganização das redes de atenção, 
entre outros.

Para o ministro, o século XXi será uma épo-
ca de muitas alegrias para o SuS, mas também 
de grandes desafios. “Temos o enorme desafio 
de construir um sistema coletivo onde a nossa 
maior ameaça é a fragilidade da construção dos 
recursos humanos em saúde. Já passou da hora 
de termos um diálogo franco e aberto também 
com o Congresso Nacional”.

Anúncio

Durante a abertura, foi assinada pelo minis-
tro da Saúde a liberação de r$ 236 milhões des-
tinados para Atenção Básica, além da resolução 
que desburocratiza o processo de contratação 
de novas equipes de saúde da família. 

balanço

Além da eleição da nova diretoria do biênio 
2019-2021, foi apresentado o balanço de gestão 
(2017-2019), referente à presidência de Mauro 
Junqueira, e o relatório de prestação de contas 
anual. Também foi eleita a cidade sede do 
Congresso Conasems 2020 – Campo Grande, 
capital do Mato Grosso do Sul.

Conasems elege nova diretoria
e AMM é parceria da entidade

Prefeitos já estão de olho
nas eleições do próximo ano

A
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Políticos no mineirão 
O presidente Jair bolsonaro (PSl), de terno e gravata e ao lado 

do seu superministro da Economia, Paulo guedes, foi o destaque 
da transmissão do jogo entre Brasil e Argentina. A partida realizada 
no Mineirão disputava vaga na semifinal da Copa América.

cena um – Por se apresentar sempre como uma espécie 
de antipolítico, o governador romeu zema (Novo), mesmo 
presente no estádio, não quis ficar próximo ao presidente. Na 
análise de muitos políticos, essa seria uma boa oportunidade 
do chefe do Executivo trocar ideias sobre os interesses do estado.  

mudança de título
A simples decisão do deputado mais votado da história 

de Minas, mauro tramonte (PrB), de transferir seu título 
eleitoral de Poços de Caldas para Belo Horizonte provocou um 
verdadeiro reboliço nos meandros políticos da capital. Discre-
to, o parlamentar não confirma e nem desmente que esteja 
interessado em participar diretamente do pleito municipal do 
próximo ano. A conferir...

comentário único. tramonte foi eleito com mais de 500 
mil votos graças ao apoio incondicional da igreja universal. 
Ou seja, qualquer projeto deverá ser debatido previamente 
nos bastidores de sua sigla.

estímulo 
Sobre as eleições municipais, o que se sabe é que, recen-

temente, o todo poderoso presidente do Novo, João Amoêdo, 
estimulou os seus filiados a começarem a debater os rumos 
para próximo ano. 

sucessão em ipatinga
Durante realização da convenção do MDB, no saguão da 

Assembleia, o ex-prefeito de ipatinga, sebastião Quintão, não 
negou a sua possível candidatura no ano que vem. “isso vai 
depender da vontade da população. Se o povo quiser, estou à 
disposição”, disse o político veterano.    

sucessão em Pará de minas
Em Pará de Minas, as lideranças políticas já dão como 

certa a candidatura de Antônio Júlio (MDB) para suceder o 
atual prefeito. 

cena única – Segundo amigos, Júlio só não entraria no páreo 
se tivesse que duelar com o deputado inácio Franco (Pv), que 
também já foi prefeito da cidade. Mas comenta-se que eles não 
entraram em rota de colisão, em hipótese alguma. Ou seja, se 
Júlio vai para a peleja, dificilmente Franco toparia duelar com ele.

zema no interior 
Nos segmentos formadores de opinião da capital mineira, 

o consenso é que o governador romeu zema (Novo) não tem 
se adaptado em BH. Por conta disso, ele mandou fechar o Pa-
lácio das Mangabeiras, residência oficial do chefe do Executivo 
mineiro e, dessa maneira, seria possível passar mais fins de 
semana em Araxá. 

drama do cruzeiro
Depois da matéria veiculada no Fantástico, da Tv Globo, 

sobre diversas irregularidades no Cruzeiro, a situação do time 
mineiro só piorou. Agora, sua diretoria tem encontrado muita 
dificuldade para levar a efeito os grandes contratos de patrocina-
dores. Uma loucura! É o que dizem os especialistas no assunto.

nomes expoentes da política
A crônica política mineira já elegeu dois nomes que podem 

ter um futuro promissor, dependendo de suas respectivas es-
colhas: o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (Pv), 
e o presidente da AMM, Julvan lacerda (MDB). Os dois são 
bastante respeitados junto aos prefeitos e lideranças mineiras. 

bolsonaro e a economia
Segundo análise da jornalista cristiana lôbo, o presidente 

Jair bolsonaro (PSl) tem feito mais gestos políticos e aparecido 
em eventos populares como aconteceu no Mineirão, na partida 
entre a seleção brasileira e a Argentina, para se manter popular. 
“Se a economia brasileira tivesse crescendo é claro que o presi-
dente estaria com a popularidade resolvida e garantida. Mas, 
enquanto isso não acontece, ele faz de tudo para se manter 
no topo da preferência”, acredita.

Pacheco e o mdb
No dia da convenção do MDB, realizada na Assembleia, 

o fato que mais chamou a atenção foi o senador rodrigo 
Pacheco, mesmo sendo o atual presidente do Democratas, 
ter ficado, o tempo todo, ao telefone pedindo votos para o 
candidato derrotado saraiva Felipe. A turma do eleito newton 
cardoso Jr. ficou furiosa com a informação. 

Família presente
No evento referente à escolha do novo diretório, que culmi-

nou com a vitória de newton cardoso Jr., a família do eleito 
estava toda por lá. Em ponto estratégico, o ex-governador e 
pai do eleito, newton cardoso, conversava com os prefeitos. 
Seus irmãos roberto e irã, além de assessores e antigos corre-
ligionários circulavam com material de propaganda, enquanto 
os cartazes do novo presidente tremulavam em mais de 80% 
dos espaços disponíveis. Por certo, toda essa pujança terminou 
influenciando os convencionais.

Propostas positivas
De acordo com o jornalista merval Pereira, há um plano 

nacional de investimento pesado, mas o presidente Jair bol-
sonaro (PSl) só quer revelar os detalhes desse projeto após a 
aprovação da reforma da Previdência.

A s peças do tabuleiro referentes às 
eleições do ano que vem já come-
çam a ganhar movimento. recente-
mente, o prefeito de Belo Horizonte, 

Alexandre Kalil, participou de um evento para 
oficializar sua entrada no PSD. O momento, 
realizado no auditório principal da Assembleia, 
mais parecia um lançamento antecipado de 
sua campanha, repleto de lideranças de peso, 
inclusive, o presidente nacional da sigla, Gil-
berto Kassab.

Desde então, Kalil tem demonstrado inte-
resse em participar do pleito. recentemente, 
pesquisas apontaram que, se as eleições acon-
tecessem hoje, ele ganharia logo no primeiro 
turno. é esperado ainda que o prefeito prefira 
indicar alguém de confiança para ser seu vice 
no próximo ano e o atual secretário da Fazen-
da da PBH e economista, Fuad Noman, é um 
provável nome para o cargo.

Ao redor de Kalil, dois nomes estimulam 
os assuntos políticos. Seu vice-prefeito, Paulo 
lamac (rede), que é envolvido em importan-
tes segmentos sociais; e o ex-presidente da 
Assembleia legislativa de MG, Adalclever lopes 
(MDB), conhecido por sua habilidade política 
junto aos deputados estaduais.

contagem

Em um dos principais colégios eleitorais de 
Minas, o atual prefeito Alex de Freitas segue 
analisando o futuro. Para alguns observado-
res da cidade, o chefe do Executivo conseguiu 
realizar muitas obras e atendeu a população 
nos diferentes bairros. Acontece que, se ele 
realmente deseja se reeleger, teria que mostrar 
para o grande público seus feitos.

montes claros

Conhecido por ser um prefeito sincero, 
Humberto Souto (PPS), que está à frente de 
Montes Claros, tem entregado inúmeras reali-
zações e obras em todos os cantos da cidade. 
isso faz com que a população veja a prefeitura 
trabalhando. Por causa disso, para alguns 
deputados, atualmente, não há um nome com-
petitivo para desafiar o atual prefeito de MOC.

Juiz de Fora

Antônio Almas (PSDB) está há mais de um 
ano na Prefeitura de Juiz de Fora. O fato de 
estar conseguindo administrar a cidade com 
desenvoltura faz o prefeito respirar aliviado. 
Até mesmo a situação financeira do município, 
proveniente da falta de repasse do governo, 
está menos dramática. Contudo, ele ainda 
não comenta sobre o pleito. Mas, vale lembrar 
que o prefeito comanda uma cidade em que, 
possivelmente, a disputa irá para o segundo 
turno. Sendo assim, alianças e parcerias são 
essenciais para chegar à vitória. 

ipatinga

Pouco se sabe sobre a política de ipatinga. 
Por isso, não é de conhecimento dos especia-
listas do local o desempenho do atual prefeito 
Nardyello rocha (MDB). Por outro lado, espe-
cula-se sobre a possibilidade do ex-prefeito do 
município, o produtor rural Sebastião Quintão, 
entrar na disputa pelo cargo. Também filiado 
ao MDB, ele está afastado devido à decisão 
judicial, mas advogados garantem que, agora, 
sua ficha eleitoral é limpa.

uberlândia

O deputado Weliton Prado (PMB) garante 
que os membros de sua família não pretendem 
bater de frente com o atual prefeito da cidade 
de uberlândia. Os antigos adversários de Odel-
mo leão (PP) eram petistas, que estão sem 
forças no cenário político mineiro. 

grande bh

Nas cidades da região metropolitana, o 
assunto ainda é a falta de verba para que as 
prefeituras coloquem os carros nos trilhos. 
Porém, há indícios de que o ex-prefeito Carlos 
Murta (PP) estaria de olho na sucessão de 
vespasiano.

Já em Nova lima, vitor Penido (DEM) não 
pode entrar na disputa, visto que já está em seu 
segundo mandato consecutivo. Por enquanto, 
ele não tem sinalizado a possibilidade de ser 
padrinho de alguém, isso deve ficar para o 
final do ano.

Por fim, em lagoa Santa, a situação política 
para o próximo ano deve ser tensa. O ex-prefeito 
Genesco Aparecido Filho (MDB) está de malas 
prontas para embarcar na disputa eleitoral. E 
isso pode fazer com que rogério Avelar (PPS), 
atualmente à frente da cidade, tenha de ser 
sacolejado politicamente se quiser bater de 
frente com seu provável adversário.

Antônio Almas está com a
administração em ordem

Alex de Freitas tem realizações que não 
são conhecidas de toda população
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mais de 28 milhões de pessoas estão
subutilizadas no mercado de trabalho

Esse é o maior número desde que a pesquisa foi iniciada pelo iBGE

À primeira vista, podem parecer sur-
preendentes os dois sucessivos saltos 
nas vendas de veículos novos no 

Brasil, diante de uma situação econômica 
generalizadamente negativa demonstrada, 
inclusive, pela perspectiva de um Produto 
interno Bruto (PiB) negativo neste primeiro 
semestre. Em maio, em todo o país, as ven-
das de automóveis, veículos comerciais leves, 
caminhões e ônibus novos cresceu 21,6% 
em relação a igual mês de 2018 e 5,83% 
na comparação com abril. E no semestre 
encerrado em junho, o número de empla-
camentos de veículos – aí consideradas 
apenas as estatísticas de Minas Gerais – deu 
um salto de quase 35% na comparação com 
igual período do ano anterior.

Numa análise mais apurada, no entanto, 
percebe-se que esses números não eram   tão 
imprevisíveis, porque dão sequência a resulta-
dos positivos obtidos já no ano passado, em 
que houve expansão de pouco mais de 10% 
nas vendas – índice bem menos expressivo, 
é verdade, mas alcançados depois de um 
exercício, o de 2017, em que houve retração. 
Mas são indicadores de que há um certo oti-
mismo no setor produtivo, considerado como 
um todo, pois foi no segmento de transportes 
rodoviários – caminhões e ônibus – em que 
se verificou o maior avanço: um incremento 
de quase 69% nas vendas.

Paralelamente, há nítidos sinais de que 
grandes investimentos produtivos estão a 
caminho. A FCA, por exemplo, já anunciou a 
inversão de r$ 8,5 bilhões numa nova fábrica 
de motores em sua planta de Betim. E, com 
isso, vários de seus fornecedores estão se 
preparando para expandir sua capacidade 
produtiva, o que exigirá aportes significa-
tivos de capital. A usiminas também prevê 
realizar investimento de r$ 1 bilhão. A lD 
Celulose, joint-venture criada pela Duratex em 
associação como o grupo austríaco lenzing, 
pretende aplicar uS$ 1 bilhão na construção 
de uma linha industrial de celulose solúvel, 
no Triângulo Mineiro, que será a maior do 
mundo. E há ainda, no plano federal, possi-
bilidades de inversões financeiras manifesta-
das por diversas corporações globais, entre 
elas Shell, ExxonMobil, volkswagen, GM e 
Mercedes, de investir no Brasil algo em torno 
de r$ 30 bilhões, de acordo com matéria pu-
blicada no início deste ano pela revista Forbes.

Entretanto, a maior parte desses investi-
mentos produtivos ainda está engatinhando 
no terreno das intenções – há um nítido 
“compasso de espera”, dada a emergência 
das diversas reformas que, em tramitação no 
Congresso Nacional (ou prestes a estar) e das 
quais depende a emergência de um ambiente 
de negócios positivo e, portanto, estimulante, 
sendo a primeira delas a da Previdência Social. 

Esta, depois de alguns titubeios na sua comuni-
cação, que prejudicaram o seu entendimento, 
já é percebida quase de forma generalizada 
como essencial para que o Brasil volte a ser um 
destino confiável para se investir. Passou pela 
Comissão Especial da Câmara (cujo relatório 
ainda está sujeito a emendas) e caminha, 
agora, para sua discussão em Plenário.

Cabe ser ressaltado neste processo 
complexo e desgastante o papel do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, de persuadir 
parlamentares arredios. Embora neste pro-
cesso tenha se mostrado por diversas vezes 
agastado com os “recalcitrantes ideológicos” 
e tenha ameaçado “largar tudo”, o trabalho a 
que ele e sua equipe se dedicaram (hoje, com 
a missão quase cumprida, está mais quieto) 
é digno de nota. E isto, especialmente, por 
não ter obtido do presidente da república, 
em suas tímidas manifestações de apoio, o 
apoio enfático de que necessita.

  Mas o fato é que a reforma está 
caminhando para a aprovação. Pronta e em 
pleno vigor, ela fará, certamente, com que 
os investidores, especialmente os estrangei-
ros, percebam no Brasil um novo ambiente 
para negócios e realizem efetivamente seus 
aportes num contexto em que os resultados 
alcançados nestes últimos dois meses pela 
indústria automotiva não sejam exceção, mas 
sim um exemplo do que pode estar por vir.

em compasso de espera

A contadora Maria luiza Souza, 35, está 
desempregada desde o começo do ano 
passado. Apesar de já ter feito inúmeras 

entrevistas de emprego e ter um currículo com 
duas pós-graduações, além de passagens por 
grandes empresas de Belo Horizonte, ela não 
consegue voltar para o mercado de trabalho em 
sua área de formação. 

“Já fiquei desempregada em uma outra épo-
ca da minha vida, porém achei um emprego em 
menos de 2 meses. Pensei que dessa vez seria até 
mais fácil, afinal tenho boa formação acadêmica 
e vasta experiência na área, entretanto, não foi o 
que aconteceu. Estou a mais de um ano e meio 
sem uma ocupação formal”, relata Maria luiza.

Com o acúmulo de contas e por ter que cui-
dar de sua filha de 10 anos, ela teve que buscar 
uma alternativa. “Estou fazendo alguns doces 
e vendendo para padarias e restaurantes perto 
de casa, além de fazer unha e cabelo de umas 
amigas semanalmente. Tive que dispensar a 
empregada e tirar minha filha do colégio par-
ticular. Ainda estamos nos readaptando, mas 
não é fácil”. 

Assim como acontece com a contadora, a 
crise economia tem deixado reflexos na vida dos 
brasileiros e o número de pessoas subutilizadas 
no mercado de trabalho não para de crescer. 
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad-C), 
do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(iBGE), iniciada em 2012, a população nessa 
situação atingiu o número recorde 28,3 milhões 
de pessoas no primeiro trimestre deste ano. isso 
representa 5,6% a mais do que no último tri-
mestre de 2018 e 3% a mais do que no primeiro 
trimestre daquele ano. 

O iBGE considera subutilizado toda pessoa 
desempregada, que trabalha menos do que 
poderia, não procurou emprego, mas estava 
disponível para trabalhar ou procurou emprego, 
mas não estava disponível para a vaga.

Além dos subutilizados, os números de de-
salentados e de trabalhadores por conta própria 
também são recordes, 4,9 milhões e 24 milhões 
de pessoas respectivamente. Cimar Azeredo, 
coordenador de Trabalho e rendimento do 
iBGE, diz que é possível observar um movimento 
positivo em relação ao mercado de trabalho. 
“Apesar desses dados, é importante destacar 
que a população ocupada cresceu e já há mais 
de 92,9 milhões de pessoas nessa situação. Esse 
valor é 1,2% superior em relação ao trimestre 
anterior e 2,6% maior na comparação como o 
mesmo período de 2018”. 

Ele reitera que a alta da ocupação se deve, 
principalmente, pelo aumento do trabalho 
informal. “um quarto dos novos meio milhão 
de empregos foram de carteira assinada, então 
mais da metade das vagas são na informalida-
de. Essa condição sempre vai ser preocupante 
para nós, pois essas pessoas que não possuem 
vínculo empregatício não tem direito às prote-
ções sociais e o Estado não arrecada”.

Azeredo acrescenta ainda que a informa-
lidade teve como principal catalisador a crise 
econômica, que durante o seu auge, em 2017, 
extinguiu mais de 4 milhões de empregos for-
mais. “Os desempregados tiveram que ir para 
a informalidade para ter uma renda ou comple-
mentar o orçamento familiar. Além disso, não se 
pode esquecer que a crise atinge as pessoas de 
maneira diferente. Ela tem as suas mazelas e a 
população mais pobre sempre será a que mais 
vai sofrer nesses momentos”, finaliza. 

mais dados da Pnad-c
Outro dado que chama a atenção é 

a queda do rendimento médio recebido 
pelos trabalhadores. Na última pesquisa, 
ele foi de r$ 2.289, valor 1,5% menor 
do que em relação ao trimestre anterior 
e estável se comparado com o mesmo 
trimestre de 2018.
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Ausência notada
Até recentemente, o então vice-governador do estado, 

Antônio Andrade, era tido como uma das estrelas do seu par-
tido, o MDB. Mesmo sendo vice, ele não conseguiu ser eleito 
deputado federal no final do ano passado. E também não se 
atreveu a ficar na linha de frente durante a eleição do diretório 
do seu partido recentemente. Coisas da política.

Amazônia em risco
Debatendo sobre diversos assuntos na Tv Cultura, o jorna-

lista e apresentador marcelo tas, quando questionado sobre 
o desmatamento da Amazônia, disse: “Os brasileiros ficam 
perplexos em relação a esse tema porque, muitas vezes, o go-
verno federal não divulga sequer o que tem feito para preservar 
o meio ambiente naquela região”.  

sem retorno
é frequente ouvir reclamações dos moradores de Contagem 

sobre o pagamento de iPTu na cidade. Eles alegam que o valor 
cobrado é semelhante ao de Belo Horizonte, porém, no mu-
nicípio, não se tem capina e nem varrição como acontece na 
capital. Ou seja, as ruas ficam um verdadeiro lixo. Credo, gente!

Presidente controvertido
Advogado, ex-deputado federal por São Paulo e ex-militante 

petista, Airton soares, quando soube que o presidente Jair 
bolsonaro (PSl) estava querendo governar por decretos, 
em substituição a várias leis, disparou: “Depois de ter sido 
parlamentar federal por 27 anos, o presidente sabe que está 
agindo errado. A não ser que ele esteja prenunciando um 
golpe de Estado”. 

nada de decretos
Em relação à pretensão do Palácio do Planalto de 

mudar várias legislações, por meio de decreto, o assun-
to recebeu a recriminação também do conselheiro do 
Tribunal de Contas de São Paulo, dimas ramalho. Para 
ele, esse tipo de atitude significa um desrespeito ao  
Congresso Nacional e uma traição ao povo brasileiro, pois 
decreto é coisa de ditador. “Quem é democraticamente elei-
to, governa por intermédio de leis aprovadas nos respectivos 
parlamentos”, disse.  

batendo no ministro
“O ministro da Economia, Paulo guedes, não tem visão de 

empreendedor de um homem público desenvolvimentista. Sua 
postura é mais de um especulador ou um defensor do mercado 
financeiro”. Opinião do historiador marco Antônio villa.

Fim da lei Kandir
“O governo federal age de maneira covarde ao não permitir 

os repasses dos impostos retidos em Brasília, por conta da deno-
minada lei Kandir. é hora dos mineiros baterem pesados para 
resolver essa situação. Talvez o caminho seja esse. Mas se ficar-
mos de braços cruzados, nada de importante vai acontecer”. 
Opinião do procurador de Justiça onofre Alves batista Junior.

Jogo duplo
Para a jornalista natuza nery, da crônica política nacional, 

a reforma da Previdência ainda não foi aprovada pelo fato do 
Congresso fazer jogo duplo. “Quer uma coisa e defende outra 
quando está diante das câmaras televisivas”. Cruz credo, gente!

transferência estabanada
“O presidente Jair bolsonaro (PSl) foi infeliz ao anunciar a 

possibilidade de transferir o evento da Fórmula i de São Paulo 
para o rio. Faltou assessoria, pois ele deveria ter avisado que o 
rio não tem a menor estrutura para receber um evento dessa 
importância no momento”, comentou o cientista político e 
economista ricardo sennes.
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eujácio silva e nelson missias
discursam no 32º Troféu Tancredo Neves

O evento de premiação do Troféu 
Tancredo Neves, em sua 32ª 
edição, realizada, mais uma 

vez, no Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, acontece graças 
ao consentimento do presidente e 
conselheiro Mauri Torres, a quem 
agradecemos tal consideração.

relativamente à lista dos agra-
ciados deixamos que os seus nomes 
narrem suas histórias e que justifi-
quem com orgulho os motivos de tão 
merecida distinção. 

Não é necessário patentearmos 
as razões que nos levam a promover 
este evento há 32 anos. Contudo, o 
ex-presidente Tancredo foi um defen-
sor das liberdades e da política feita 
com o objetivo de atender ao bem 
comum da população. Esse grande 

mineiro jamais poderá ser esquecido 
por todos aqueles que têm a respon-
sabilidade de preservar o legado dos 
líderes da vida nacional.

Estamos aqui também para 
reafirmar a continuidade do jornal 
edição do brasil, que completou 
37 anos de circulação no dia 24 de 
junho. O nosso semanário tem se 
firmado como formador de opinião 
junto às diferentes classes sociais de 
Belo Horizonte e em mais 28 cidades 
mineiras. 

Apesar de nos mantermos como 
um veículo impresso, acompanhamos 
a modernidade e estamos presentes 
na internet, com o nosso site edição-
dobrasil.com.br e também nas redes 
sociais.

Para além desses fatos, acrescen-
tamos que a edição é um dos poucos 
jornais impressos de Minas Gerais a 
abranger as diversas regiões, a ter 

periodicidade regular e a se manter 
presente na vida dos mineiros por 
quase quatro décadas. A sua linha 
editorial, sem vínculos nem ligações 
ideológicas, tem lhe conferido a 
liberdade de ser um periódico inde-
pendente. 

Partimos do princípio, segundo o 
qual, a informação e a comunicação 
são um produto social, de valor cul-
tural inquestionável, como preceito 
básico da garantia da liberdade, igual-
dade e democracia, para a promoção 
do progresso e da justiça social. 

uma frase da professora Ana 
Maria rodrigues de Oliveira sintetiza 
esses princípios: “A informação e o 
direito à liberdade de expressão são 
direitos humanos básicos que devem 
ser respeitados nacional e internacio-
nalmente”.

O que ela diz traduz as fontes 
inspiradoras do surgimento do edi-
ção, em 24 de junho de 1982, com 
o escopo de defender a então can-
didatura de Tancredo Neves rumo 
ao Palácio da liberdade. Porém, 
mais do que o fato de haver se tor-
nado o primeiro chefe do Executivo 
mineiro escolhido pelo voto direto, 
a sua eleição abriu caminho para a 
redemocratização. 

A restauração da democracia foi, 
portanto, a razão da fundação da 
edição. E a preservação do Estado 
democrático de direito, em que todo 
o poder emana do povo e em seu 
nome é exercido, será sempre o pri-
meiro e inabalável compromisso do 
nosso jornal!

Muito obrigado a todos os pre-
sentes e àqueles que sempre nos 
prestigiam!

As solenidades de en-
trega de comendas e 
medalhas, algumas 

vezes, são entendidas como 
eventos corriqueiros, de im-
portância apenas festiva. 
Não é o caso do Troféu Tan-
credo Neves, que está sendo 
entregue e reúne neste audi-
tório do Tribunal de Contas 
do Estado alguns dos mais 
expressivos nomes dos seto-
res governamental, social e 
empresarial de Minas Gerais. 

Por essa razão, cabe-me, 
de início, agradecer a gentile-
za do jornalista Eujácio Antô-
nio Silva de convidar-me para 
ser o paraninfo desta turma 
de 28 agraciados, convite que 
aceitei por entendê-lo como 
uma deferência ao cargo que 
ocupo e não, necessariamen-
te, à minha pessoa.

A relevância do troféu está 
estampada já no seu nome, 

que homenageia uma das 
personalidades mais expressi-
vas da história mineira, o mais 
que saudoso Tancredo Neves. E 
entendo que estamos vivendo 
no Brasil um período em que 
o espírito de Tancredo está se 
revelando mais necessário do 
que nunca. 

Saímos há pouco tempo 
de um processo eleitoral dos 
mais radicalizados, do qual 
ainda sentimos as repercus-
sões. radicalização, aliás, que 
surgiu antes da eleição e que, 
infelizmente, não ficou apenas 
no campo das ideias, mas res-
valou para o terreno pessoal, 
para o campo do ódio. 

O Brasil chegou a uma 
confluência de três crises: a 
econômica, a social e a polí-
tica. E o próprio Tancredo nos 
fazia o alerta que quando es-
sas três crises se superpõem, 
estão dadas as condições 
para um desfecho aterrador, 
de consequências dramáticas 
para o país. 

O que vemos no noticiário 
parece ser o prenúncio do 
Apocalipse: governos sem re-
cursos para pagar servidores, 
adotar medidas de assistência 
social ou de incentivo ao 
desenvolvimento; as casas 
legislativas debatendo e se 
batendo, sem poderes para 
redirecionar os rumos do 
país; o mundo empresarial 
sem confiança para investir, 
promover o desenvolvimento 
e criar empregos; e até o Ju-
diciário parece estar perplexo 
e perdido.

Não podemos continuar 
convivendo passivamente 
com 13 milhões de desem-
pregados, mesmo porque 
todos nós temos alguma 
responsabilidade por esse 
quadro e é preciso que 
assumamos tal responsa-
bilidade e procuremos dar 
respostas. 

Sendo assim, essa reu-
nião mais do que festiva, 
pode ser um momento de 
reflexão para todos nós, no 
sentido de nos compene-
trarmos no papel que cabe a 
cada um nesse concerto para 
reconduzir o Brasil a uma 
caminhada pela redução 
dos desequilíbrios sociais e 
que nos faça oferecer aos 
brasileiros condições de vida 
mais justas.

Mais uma vez, obrigado 
pelo convite e a todos vocês 
pela presença e paciência em 
me ouvir. 

euJácio silvA

nelson missiAs

editor-chefe do edição

presidente do TJMG
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O que dizem alguns homenageados...
CArlOS MEllES

EvANDrO PirES FErNANDES

HuGuETTE DE NOrONHA GuArANi

iGOr ETO

CArlOS MáriO DE MOrAES

presidente do sebrae nacional

presidente do sindicato dos Produtores rurais de santa maria do itabira

empresária do agronegócio

secretário de estado do governo 

vice-presidente da Fiemg

Toda distinção que recebemos, principalmente como pessoas públicas, 
vai no caminho do servir e, talvez, poucos tiveram essa amplitude 
como Tancredo Neves. Por isso, esse prêmio representa muito para 
todos nós. Tancredo serviu a Minas e ao Brasil e foi um homem de 
temperança, equilíbrio e capacidade de liderança. E a distinção desse 
troféu é neste sentido, pois ele visa premiar homens e mulheres que 
exerceram bons papéis e deram belos exemplos para a sociedade”.

receber uma homenagem do edição do brasil é uma honra e ser 
agraciado com um troféu que carrega o nome de Tancredo Neves, que 
sempre foi símbolo de liberdade e democracia, engrandece ainda mais 
esse prêmio. é um reconhecimento pelo trabalho que venho fazendo 
e é com alegria que fui agraciado nesta noite”.

Está sendo uma surpresa gratificante saber que existe o reconhecimen-
to de uma mulher mineira no setor da agropecuária. Fico honrada 
em receber esta homenagem. Eu tenho visto que a imprensa tem 
participado e prestigiado o setor e, com isso, trazido as inovações da 
área. Desde que comecei, existe uma expansão grande da imprensa 
no setor agropecuário”.

Ser homenageado com o prêmio do edição do brasil e que leva o 
nome do grande estadista que foi Tancredo Neves é uma grande honra 
e prazer. Eu que estou iniciando minha vida pública fico honrado e 
agradecido com a indicação. é uma vitória completar 37 anos na ati-
vidade. A história do jornal tem que ser respeitada, ao mesmo tempo 
que, a contemporaneidade exigem mídias que se cruzem: jornais 
impressos e digitais. A gente vive num país que, infelizmente, nem 
todos tem acesso a internet e mídias digitais, então o jornal impresso 
é fundamental e precisa ser fomentado com o devido respeito que 
merece pela sua história na sociedade mineira”.

represento o setor responsável por 46,3% da arrecadação do estado 
que é a indústria química, farmacêutica, cosmética e veterinária. 
Faço parte de uma empresa que tem 97 anos e, hoje, ainda sou 
vice-presidente da Fiemg. Por isso é uma honra representar as indús-
trias positivas de Minas Gerais neste evento, visto que sempre tivemos 
uma participação ativa na mídia”.

FúlviO AlBErTONi
secretário de Fazenda da Prefeitura de Juiz de Fora

é uma homenagem muito importante, ainda mais que envolve todo 
o estado. Ser representante da minha cidade, Juiz de Fora, por indica-
ção do prefeito, é um reconhecimento pelo trabalho que vem sendo 
feito, não só meu, mas de toda a prefeitura. E isso repercute em Minas 
Gerais com um prêmio tão importante vindo de um jornal que tem 
um grande diferencial, nesse momento de mudança que estamos 
vivenciando dos meios eletrônicos e da internet, que é de manter a 
relevância e continuar chegando em tantos leitores e, principalmen-
te, no que se propõe: divulgar notícias e levar questões políticas ao 
conhecimento do cidadão”.
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Homenageados recebem 32º Troféu Tancredo neves
Em sua 32ª edição, a entrega do Troféu Tancredo Neves 

reuniu personalidades dos mais diversos segmentos 
da sociedade mineira, incluindo agentes públicos, em-

presários, jornalistas e líderes das classes produtivas e do 
setor rural. Na cerimônia, 28 nomes foram homenageados 
por suas significativas contribuições para Minas Gerais. As 
fotos são de Neilton Sávio e Valdez Maranhão.

Homenageados 2019

Quem entregou

afonso maria rocHa
superintendente do Sebrae Minas Gerais

avimar de melo barcelos
prefeito de Brumadinho

cairo cosTa duarTe
superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais

carlos carmo de andrade melles
presidente do Sebrae Nacional

carlos mário de moraes
vice-presidente da Fiemg

cássia crisTina de sousa araújo rocHa
jornalista da Rádio Itatiaia

evandro Pires fernandes
presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Santa Maria do Itabira

fúlvio Picinini alberToni
secretário da Fazenda da Prefeitura de Juiz de Fora

giovanne gomes da silva
coronel comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais

HenriQue de casTilHo marQues de sousa
superintendente da Sudecap

HugHeTTe emilienne franÇoise collin de noronHa guarani
empresária do agronegócio

igor eTo
secretário-geral do Governo do Estado de Minas Gerais

josé arnaldo cardoso Penna
empresário rural 

josé reis nogueira de barros
deputado estadual 

juliano sales
diretor presidente da Casablanca Comunicação e Marketing

marcelo miranda salim
médico urologista

marco aurélio de barcelos silva
secretário de Infraestrutura e Mobilidade

marcos ProTa
presidente da Skal em Minas Gerais

mauri Torres
presidente do TCEMG

nicácio saTiro de araújo
comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais

oTTo alexandre levy reis
secretário de Estado de Planejamento e Gestão-Seplag

raimundo cândido júnior
presidente da OAB/MG

ricardo vieira sanTiago
presidente do Minas Tênis Clube

roberTo basTianeTTo
subsecretário de Comunicação do Governo de Minas Gerais

rodrigo franco
superintendente-executivo da AMM 

ronaldo clareT
desembargador 

urias geraldo de souza
empresário

Wendel mesQuiTa
deputado estadual

 

cassinha carvalho e cairo duarte fabiano ferreira e carlos melles

jacqueline ribeiro e carlos de moraes josé maurício e cássia rocha

lauro diniz e evandro fernandes luís márcio vianna e fúlvio albertoni

giovanne da silva e marco siqueira nilo simão e Henrique de sousa

alexandre sales e Hughette guarani Paulo Ponce e igor eto

antônio almas e afonso rocha avimar barcelos e carlos Queiroz

anTônio almas
prefeito Juiz de Fora

carlos Queiroz
advogado

cassinHa carvalHo
vereadora Ipatinga

fabiano loPes ferreira
empresário

jacQueline ávila ribeiro
presidente da Fadecit

josé maurício de miranda
presidente da ABAV-MG

lauro diniz
jornalista

luís márcio vianna
relações Internacionais do Sindiextra

marco Túlio moraes de siQueira
advogado

nilo simão
empresário 

alexandre sales
coronel PM

Paulo Ponce
advogado e jornalista

durval ângelo
conselheiro do TCMG

roberTo gonTijo
empresário

bonifácio mourão
ex-deputado

romeu Queiroz
empresário

saulo serra
empresário

valseni braga
diretor-geral da Rede Batista de Educação

vicenTe amorim
advogado

Wanderley Paiva
desembargador

roberTo luciano fagundes
presidente da Federação de CVB-MG 

elizabeTH jucá
secretária de Desenvolvimento 

Social do Estado

arlen sanTiago
deputado

nelson missias
presidente do TJMG

marcelo de souza e silva
presidente da CDL/MG

maria elvira
empresária

josé ângelo de souza
empresário

manoel guimarães
jornalista

romeu Queiroz e marcelo salim saulo serra e marco aurélio silva marcos Prota e valseni braga

mauri Torres e vicente amorim nicácio de araújo e Wanderley Paiva roberto fagundes e otto reis

elizabeth jucá e raimundo júnior arlen santiago e ricardo santiago roberto bastianetto e nelson missias

rodrigo franco e marcelo silva maria elvira e ronaldo claret josé ângelo e urias de souza

manoel guimarães e Wendel mesquita mesa de honra o auditório estava repleto de personalidades

durval ângelo e josé Penna josé de barros e roberto gontijo bonifácio mourão e juliano sales
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um brinde Aos 37 Anos do edição
Uma noite para ficar marcada na história dos grandes 

eventos de Belo Horizonte. Assim pode ser definida 
a solenidade realizada pelo edição do brasil, na 

sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e 
que teve dois objetivos: comemorar os 37 anos do jornal e 
homenagear personalidades mineiras com a 32ª edição do 
Troféu Tancredo Neves. logo após o ato solene, os convida-
dos participaram de um coquetel prestigiado por centenas 
de autoridades. Confira tudo pelas fotos de Neilton Sávio e 
valdez Maranhão.

Procuradora-geral elke Andrade soares de moura e
o almirante Flávio Augusto viana rocha

J. d. vital, Wander nilo coelho e Paulo cardoso

Wanderley Paiva, Acir Antão, sérgio Prates e marcio dotti

carlos souto, roberto gontijo e romeu Queiroz

lu Pereira e Wanderley Paiva

getúlio gontijo, lúcio bocão e maninho Félix

suely e Antônio claret guerra

Fernando macedo e Juvenal cruz

J. d. vital, nicácio Araújo, chico brant e manoel guimarães ione carvalho, saulo serra e Jacqueline ribeirocarlos eduardo Queiroz e José renato

rodrigo lopes, sandra carvalho e carolina lopes

Antônio carlos Arantes e Pedro veloso

Wussânia e nilo simão

Paulo cardoso, hebert cavalcanti e sua esposa solange

Anibal rafaeli e rosália maciel de oliveira

romeu Queiroz, João sales e márcio Juliano vieira

diego santiago e luísa souza

João carlos Amaral e Almir sales

natalia macedo, diego santiago, leíse costa e loraynne Araujo

sérgio moreira e carlos melles

valseni braga, Fabiano lopes e claudinei Franzini

Acir Antão e nicácio de Araújo

marcelo de souza e silva e roberto bastianetto

ione carvalho, Joyce e Fabiano lopes

dimas lopes e Almir sales
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leíse costa

Jovens não sAbem nome de um cientistA brAsileiro

O que a população sabe, pensa e espera da ciência? 
Essas questões foram levantadas pela pesquisa rea-
lizada pelo instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia 

(iNCT-CPCT). Os resultados são controversos: a maioria (67%) 
dos jovens brasileiros se declararam “interessados ou muito 
interessados” por ciência e tecnologia, o número é igual aos 
que têm afinidade por religião (67%) e maior do que os que 
apontam interesse pelo futebol (62%). Porém, são poucos 
(26%) os que buscam frequentemente por informações sobre 
o tema e é mínimo o índice de pessoas que sabem o nome 
de algum cientista brasileiro (5%) ou sabem dizer o nome de 
alguma instituição de pesquisa nacional (12%). Meio ambiente 
(80%) e medicina e saúde (74%) são os temas que aparecem 
na frente como interesses citados pelos jovens.

O estudo é baseado em 2,2 mil entrevistas domiciliares, 
realizadas com pessoas de 15 a 24 anos, em 21 estados e 
no Distrito Federal, no início deste ano. Entre as instituições 
brasileiras de pesquisa mais citadas ficaram a universidade de 
São Paulo (uSP), o instituto Butantan e a Fiocruz. Os cientistas 
mais lembrados foram o astronauta Marcos Pontes (atual 
ministro da Ciência e Tecnologia), o inventor mineiro Santos 
Dumont e o médico sanitarista Oswaldo Cruz. “é importante 
entender a percepção dos jovens, porque eles são nossos 
futuros cidadãos. é uma geração que já nasceu no contexto da 
internet”, disse a coordenadora do iNCT-CPCT e pesquisadora 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), luisa Massarani.

Com relação aos investimentos do governo em pesquisas 
científicas, 94% disseram que nosso país deveria aumentar 
(60%) ou ao menos manter (34%), ainda que “os recursos 
são limitados e gastar mais com alguma coisa significa ter que 
gastar menos com outras”. Além disso, 68% concordaram que 
“os governantes devem seguir as orientações dos cientistas”.

Por outro lado, sobre questões importantes da atua-
lidade, a credibilidade da ciência parece ser colocada em 
xeque.  Para 54% dos entrevistados, os cientistas podem estar 
exagerando quanto aos efeitos das mudanças climáticas. 
Outros 40% não concordam que os humanos evoluíram e 
descendem de outros animais, 25% dizem acreditar que vaci-
nar crianças pode ser perigoso. E, por fim, 40% concordaram 
com a afirmação de que “se a ciência não existisse, meu dia a 
dia não mudaria muito”, apesar dela estar por trás de todos 
os produtos que utilizamos no nosso cotidiano, desde roupas, 
cosméticos, alimentos, remédios e aparelhos eletrônicos. 

São também a ciência e a tecnologia as responsáveis pelo 
surgimento e aprimoramento da internet, o que possibilita os 
meios mais citados pelos entrevistados acessarem conteúdos 
sobre o tema, como Google (79%) e Youtube (73%), que 
aparecem no topo como fontes de acesso à ciência.

Conheça 6 cientistas mineiros e suas contribuições

Natural de BH, a mineira de 36 anos é professora adjunta do Departamento de Bioquímica e imunologia da universidade Federal de Minas Gerais 
(uFMG) e, em 2017 e 2018, ganhou o prêmio nacional Para Mulheres na Ciência e o prêmio International Rising Talents por sua pesquisa em 
fármacos que combatem a febre zika e a doença de Chagas, consideradas doenças negligenciadas. Para combater essas doenças, a equipe utiliza 

programas de computador para prever quais moléculas podem ser eficientes no combate a esses patógenos, de forma a reduzir os custos e o tempo da 
pesquisa, no chamado desenvolvimento racional de fármacos.

Chagas anunciou a identificação de uma nova doença, seu agente causador e o vetor responsável por sua transmissão. Ele encontrou, no intestino 
dos animais, um protozoário que chamou de Trypanosoma cruzi, e viu que o parasito era capaz de contaminar diversas espécies de mamíferos, 
inclusive os humanos. Sua suspeita foi confirmada com o caso de uma criança que apresentava febre e gânglios inchados. Hoje, sabemos que esses 

são sintomas da doença de Chagas, que ainda atinge milhões de pessoas na América latina.

M ineiro de Santa luzia, as rochas despertavam o interesse de Guimarães. Em um trabalho de campo na cidade de Araxá (MG), ele encontrou 
uma concentração de pirocloro, mineral rico em nióbio. À época, ninguém deu bola para a descoberta. Mais tarde, porém, o nióbio mostrou-se 
útil para a produção de ligas de aço de alta resistência, usadas na construção civil e na indústria mecânica, automobilística e espacial. Hoje, o 

Brasil é o maior produtor mundial do metal.

Durante o doutorado na universidade de louisiana (EuA), Mares estudou as reações químicas catalisadas pelas enzimas humanas. Ao observar a 
atuação conjunta de pesquisa e indústria, ele voltou ao Brasil decidido a promover também aqui essa interação. Montou um laboratório que serviu 
de base para a primeira empresa fabricante de enzimas no país, a Biobras, que se tornou a maior produtora de insulina sintética da América latina.

Em sua época, milhares de brasileiros morriam em decorrência de picadas de serpentes e o único soro disponível, fabricado a partir da toxina da 
cobra naja, não funcionava com espécies brasileiras. intrigado, Brazil verificou que o organismo humano reagia de forma particular às diferentes 
peçonhas e que seriam necessários soros específicos para cada uma delas. Ele aprimorou o processo de produção dos soros antiofídicos inoculando 

cavalos com as peçonhas e extraindo do sangue desses animais os anticorpos por eles produzidos. Após ter seu trabalho reconhecido, o médico doou a 
patente ao governo brasileiro. Até hoje, graças à sua contribuição, o soro antiofídico é produzido e distribuído gratuitamente à população.

Santos Dumont tornou o sonho de voar em realidade. Tendo aprendido a pilotar balões na França, em 1898, construiu seu primeiro protótipo com 
seda japonesa. Três anos mais tarde, levantou voo, contornou a Torre Eiffel e retornou ao mesmo local de onde havia partido, o que demonstrou a 
dirigibilidade de seus balões com lemes, hélices e motores a gasolina. Cinco anos depois, com o 14-Bis, sua invenção, foi o primeiro a fazer um voo 

com um aparelho mais pesado que o ar, publicamente visto e comprovado, e que decolava por seus próprios meios.

rAFAelA sAlgAdo FerreirA

cArlos chAgAs (1878-1934)

dJAlmA guimArães (1894-1973)

mArcos mAres guiA (1935-2002)

vitAl brAzil (1865-1950)

Alberto sAntos dumont (1873-1932)

Fonte: Academia brasileira
de ciências (Abc) e Wikipedia

Expominas recebe diversas
atrações no final de semana

Se você ainda não tem progra-
mação para este final de semana, 
o Expominas está recheado de atra-
ções para receber o público. Para 
dar aquela animada e sair da rotina, 
confira os eventos e programe-se. 

Feira do bebê e da gestante 

De 2 a 7 de julho, o evento 
reúne lojistas, fabricantes, produtos 
e serviços (dos tradicionais aos mais 
modernos) com preços e condições 
especiais. A Feira do Bebê e da 
Gestante oferece produtos de moda 
infantil e infantojuvenil; moda ges-
tante; carrinhos; móveis; decoração 
para quarto de bebê, artigos de 
puericultura; enxoval; livraria, cal-
çados; kit bebê; studio fotográfico; 
brinquedos, semijoias; artesanato, 
consultoria de saúde; entre outras 
opções. 

No local há serviços de carrinhos 
de bebê para locação, guarda volu-
mes, fraldário, espaço para ama-
mentação, espaço kids, ambulató-
rio e praça de alimentação, além 
do espaço “Cantinho do Papai”, 
novidade desta edição. Gratuidade 
para gestantes, idosos acima de 60 
anos e crianças até 12 anos. 

informações: 
www.feirabebeegestante.com.br

 
Feira da beleza 
Professional Fair 

De 7 a 9 de julho, o público 
terá a oportunidade de conhecer 
as tendências das melhores marcas 
do segmento da beleza profissional, 
além de adquirir lançamentos de 
equipamentos e produtos mais indica-
dos para as necessidades dos clientes.

A Feira oferece workshops e 14 
congressos para cabeleireiros, este-
ticistas, manicures, maquiadores, 
micropigmentadores, barbeiros, po-
dólogos, gestores e profissionais de 
todo o segmento, com os melhores 
nomes do mercado, para atualização 
e aprendizado de novas técnicas. 

informações:
www.professionalfair.com.br

Authentic games 
Aventura no circo 

No domingo, dia 07, às 19h, 
a Arena Expominas recebe o 
“Authentic Games Aventura no 
Circo” recheado de novidades 
e com muita música. realiza-
do pela produtora Nó de rosa 
Produções, o novo espetáculo 
apresenta uma história de muita 
aventura onde Authentic e seus 
amigos irão salvar o circo de um 
poderoso vilão. Novos quadros, 
personagens, números circen-
ses com muita mágica, games 
completam esse universo de 
encantamento e alegria. Tudo 
com muita interatividade em um 
cenário totalmente reformulado. 
Confira o canal:  https://www.
youtube.com/user/Authentic-
Games. venda dos convites pela 
Sympla.

Arena nº1 brahma 

No próximo domingo, dia 7, 
o Expominas abre os portões a 
partir das 13h para a transmissão 
da final da Copa América, com 
shows do lucas lucco e dos blocos 
que embalam o Carnaval de BH, 
Baianeiros e Quando Come se lam-
buza. Os ingressos são gratuitos e 
devem ser retirados pelo site www.
eventosgofree.com 

Programação: 

13h - Abertura dos Portões + Dj 
14h – Show com Baianeiros 
15h – Show com Julia Moreno + DJ
16h45 – inicio da transmissão do 
Jogo do Brasil
19h – Show com Quando Come 
Se lambuza 
20h – DJ 
21h30 –  show com lucas lucco 
23h - DJ e encerramento

expominas

de braços abertos para 
receber o brasil e o mundo 

Planejado dentro dos padrões 
internacionais e da mais moderna 
técnica de espaços moduláveis 
e multifuncionais do mercado, o 
Centro de Eventos Expominas possui 
uma infraestrutura inteligente para 
realizar com sucesso shows, eventos 
corporativos, culturais e sociais, 
nacionais e internacionais. São 
72 mil metros quadrados de área 
construída dos quais 30 mil m2 
destinados à área de eventos, com 
capacidade para até 45 mil pessoas.

O Expominas BH está localizado 
na região do Hipercentro de Belo Ho-
rizonte, entre dois grandes corredo-
res de acesso à capital, a 25 minutos 
do Aeroporto da Pampulha e a 50 
minutos do Aeroporto de Confins.
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http://www.feirabebeegestante.com.br
http://www.professionalfair.com.br/paginas/ingresso
https://www.youtube.com/user/AuthenticGames
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AdvogAdos AssociAdos s/cmArco túlio m. de siQueirA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

leíse costa

A té 1º de agosto estão abertas as inscrições para 
oficinas e cursos gratuitos do projeto Arena da 
Cultura, da Escola livre de Artes (ElA), desen-
volvido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Neste 
segundo semestre, serão oferecidas 1.112 vagas 

nas áreas de artes visuais, circo, dança, design popular, música, 
patrimônio cultural e teatro.

voz e violão, roda de choro, dança afro-brasileira, ateliê 
para crianças, imagens e memórias das áfricas, criação e 
experimentação em dramaturgia são algumas das oficinas 
ofertadas. As inscrições são feitas online pelo site do projeto ou 
presencialmente no Centro de referência da Cultura Popular e 
no Núcleo de Formação e Criação Artística e Cultural (NuFAC). 

Os menores de idade devem ter suas inscrições confirma-
das pelo pais ou responsáveis presencialmente no primeiro 
dia de aula. Alguns dos cursos possuem faixa etária específica 
e têm duração entre 3 meses e um ano. A relação completa 
das oficinas e cursos disponíveis está disponível no site www.
bhfazcultura.pbh.gov.br.

A escola foi criada em 2014 para integrar o Arena da Cultura 
que, desde 1998, é referência em política pública de formação 
artística e cultural da capital. “O objetivo é promover a formação 
artística e cultural gratuita em BH, de forma descentralizada, 
favorecendo o amplo acesso do público em sua diversidade, 
sem restrição de idade, gênero, raça ou classe social”, explica 
Bárbara Bof, diretora de Promoção dos Direitos Culturais da FMC.

De acordo com o edital, os cursos acontecem em diversos 
centros culturais espalhados pelas 9 regionais da cidade. O 
processo de seleção é simplificado e será direcionado pelos 
critérios de assiduidade, pontualidade, presença qualificada e 
contribuição para o grupo de trabalho nos primeiros encontros. 
Ou seja, para garantir a vaga, o aluno não deverá faltar às 
aulas e não se atrasar, principalmente nos primeiros dias, que 
compreendem o período de seleção. Se nas duas primeiras 
aulas a turma ultrapassar 40 pessoas, haverá seleção a partir 
de critérios específicos por área e esclarecidos no decorrer do 
processo. 

Ainda segundo Bárbara, a novidade dessa edição é a 
ampliação do número de oficinas ofertadas. “Para além desse 
aumento, a ampliação orçamentária da escola possibilitou 
um crescimento e aprimoramento das atividades. Está em 
andamento o edital para recebimento de propostas de oficinas 
para os novos cursos de Gestão Cultural e Bastidores das Artes 
que terão sua primeira ação inaugurada no segundo semestre 
de 2019. Para atendimento a essas oficinas, foram adquiridos 
equipamentos de som, luz e cenotecnia que irão atender as 9 
regionais da cidade”, conta. 

Muita gente acha que a música 
erudita tem a ver com um estilo de 
vida elitista e que o gênero musical 
só é ouvido e praticado por pessoas 
das classes mais altas da sociedade. 
Quem pensa assim precisa conhecer 
a Orquestra de Câmara Sesc, um 
projeto social do Sesc em Minas que 
promove o acesso a esse tipo de mú-
sica como caminho para a inclusão e 
transformação social. 

Os interessados em participar da 
iniciativa, que vem mudando o rumo 
das vidas de centenas de crianças 
e adolescentes em BH e região 
metropolitana, devem ficar atentos.  
As inscrições para a próxima turma 
já estão abertas e os candidatos 
podem se inscrever, gratuitamente, 
no Sesc Palladium (Av. Augusto de 
lima, 420, Centro), até o dia 31 de 
julho, das 9h às 18h. 

São 35 vagas disponíveis, sendo 
10 para o turno da manhã (cinco 
para violoncelo e cinco para violino) 
e 25 para o turno da tarde (15 para 
violino, cinco para violoncelo e cinco 
para contrabaixo). As inscrições de-
vem ser realizadas, presencialmente, 
pelos responsáveis dos candidatos.

As aulas ocorrem de segunda 
a quinta, das 7h30 às 11h30 (turno 
da manhã); e das 13h às 18h (turno 
da tarde). O horário é definido de 
acordo com o instrumento escolhido. 
Além de ser gratuito, o curso oferece 
aos alunos selecionados vale trans-
porte e lanche.

Para se inscrever, o candidato 
deve ter idade entre 10 a 14 anos 
completos (até o início do curso) e ser 

estudante regularmente matriculado 
na rede de ensino pública e/ou parti-
cular; ser, preferencialmente, depen-
dente de trabalhador do comércio de 
bens, serviços e turismo com renda 
familiar mensal de até 3 salários 
mínimos; entregar o Questionário 
Socioeconômico e a Autodeclaração 
de renda devidamente preenchidos 
e assinados.

o início de tudo

A história da Orquestra de Câma-
ra Sesc começou em 2012, quando 
o maestro Eliseu Barros recebeu um 
convite do Sesc em Minas para a 
criação de um grupo orquestral. Ele 
conta que a proposta pedagógica 
apresentada por ele, ia além da for-
mação musical dos alunos. “Sempre 
acreditei no poder de transformação 
da música. Por isso nossa ideia 
era um curso que fosse além da 
preparação de músicos. Queríamos 
despertar nos alunos a importância 
de se conviver em grupo, indepen-
dente da posição social de cada um, 
ajudando na sua formação como 
cidadãos”, ele conta. 

Hoje, a orquestra é uma reali-
dade que já transformou a vida de 
vários jovens que passaram por ela. 
“Para mim é um prazer ser o regente 
desses meninos e meninas. Acredito 
tanto nesse projeto que abri mão 
de várias coisas de minha vida para 
poder me dedicar com mais afinco. 
vi aqui jovens que não tinham 
nenhuma perspectiva e hoje parti-
cipam de orquestras profissionais 

ou estão em instituições de ensino 
superior cursando música. é muito 
gratificante”, afirma. 

concerto de Formatura

No próximo dia 9 de julho, mais 
uma turma irá concluir seu ciclo 
na Orquestra de Câmara Sesc. O 
concerto de formatura será em 
um palco bem conhecido pelos 
estudantes: o Grande Teatro do 
Sesc Palladium, um dos espaços 
mais modernos e importantes 
do estado, acostumado a receber 
grandes nomes do cenário cultural 
brasileiro e internacional. localiza-
do no Centro de Belo Horizonte, o 
centro cultural vem sendo a casa da 
Orquestra de Câmara Sesc.

Como de costume, a apresen-
tação será gratuita e aberta ao 
público, que poderá ver (e ouvir) de 
perto o talento dos jovens músicos. 
O concerto começa às 20h e conta-
rá com a participação especial do 
Coral Jovem Sesc, criado junto com 
a Orquestra e regido pela maestri-
na Flávia Campanha. No repertó-
rio, canções eruditas e populares 
de nomes consagrados, como 
Tempos modernos (lulu Santos), é 
preciso saber viver (Titãs), Eleanor 
Rigby (The Beatles), Pour Elise (l. 
v. Beethoven), entre outros. uma 
amostra do resultado obtido ao 
longo dos 4 anos de estudos.

informações sobre a Orquestra 
de Câmara e o Coral Jovem Sesc 
em www.sescmg.com.br

Jucemg não é a casa da mãe Joana
A Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), cujas origens 

remontam à real Junta do Comércio, criada por Dom José i, em 30 
de setembro de 1755, foi o primeiro registro da criação das juntas 
comerciais, e, ao longo dos séculos, foi se aperfeiçoando, até os 
dias atuais, onde é regulamentada, precipuamente, pelo Decreto 
Presidencial nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996.

Possui jurisdição em todo o Estado de Minas Gerais, e 
subordina-se, administrativamente, ao Governo do Estado e, 
tecnicamente, ao Departamento Nacional de registro do Co-
mércio (DNrC).

Como todas as pessoas jurídicas, públicas e privadas, e pessoas 
físicas nacionais estrangeiras, residentes no país, está subordinada 
ao império da lei brasileira. Todavia, tem-se observado, ultimamen-
te, que a Jucemg criou normas próprias, absurdas e até impensáveis, 
em se tratando de órgão da administração indireta do Estado.

De fato, como órgão de julgamento e decisão de questões e 
processos relativos ao comércio, tem por obrigação o respeito às 
leis e regulamentos de natureza processual e material vigentes no 
país, o que, definitivamente não está ocorrendo.

De fato, em recente processo administrativo, onde se discute 
a validade de alteração contratual onde se alega falsificação da 
assinatura de um dos sócios de determinada empresa, ocorreu 
uma bizarrice processual absurda e inimaginável. 

A Jucemg, em homenagem ao disposto no art. 5º, lv, da 
Constituição Federal, intimou as partes, por carta, para audiência 
de oitiva e debates entre os peritos que analisaram as assinaturas, 
as partes e seus respectivos procuradores.

Na data e horário aprazados, conforme informado na men-
cionada “carta de intimação”, os advogados e uma das partes, 
compareceram à Jucemg para a realização da mesma. Entretanto, 
foram surpreendidos pela informação de que a audiência havia 
sido cancelada.

Tal ocorrência é normal e ocorre com relativa frequência 
nas instâncias e foros judiciais e administrativos pelo mundo 
afora. Diante de tal fato, procuraram a recepção de acesso às 
dependências da Jucemg a fim de obter mais informações e uma 
certidão informando o cancelamento da audiência. Porém, foram 
informados pelo porteiro, após consulta aos setores competentes, de 
que havia sido feita uma nova intimação por telefone ao escritório 
dos advogados e que, por isso, não seria fornecida certidão alguma.

Diante dessa ridícula e absurda justificativa, os advogados 
solicitaram ao porteiro que lhes facultasse o acesso às secretarias 
da Jucemg para argumentar e solicitar, diretamente à secretaria 
competente, sobre a necessidade da certidão. Porém, tal solicitação 
também foi negada pelo mesmo, após nova consulta aos seus 
superiores, em patente afronta ao art. 7º, vi, da lei nº 8.906/94, 
ou seja, o Estatuto do Advogado, que lhe faculta acesso amplo aos 
órgãos públicos judiciais e administrativos.

Aqui, vai uma pequena observação: o constrangido porteiro, 
após incontáveis consultas, informou que os funcionários respon-
sáveis não estavam presentes nas dependências da Jucemg, tendo 
apenas comparecido rapidamente e saído, pois afinal era uma 
manhã de sexta-feira e, como tal, não costumavam dar o ar da 
graça em seus gabinetes.

Ora, a Jucemg não é a famosa “Casa da mãe Joana”, onde 
todos mandam, ninguém respeita, e tudo se pode fazer. lá é uma 
repartição pública, e deve respeitar fielmente a lei, e os princípios da 
ética e da moralidade pública, o que, definitivamente, não ocorreu 
neste lamentável episódio.

Para finalizar, após esse “incidente” e aos protestos dos ad-
vogados foi fornecida, várias horas depois, uma certidão sobre o 
cancelamento da audiência. Provavelmente a feijoada de sexta e 
o salão de beleza dos funcionários e funcionárias do setor ficaram 
prejudicados. Não é este o Brasil que queremos!

escolA livre de Artes oFerece cursos grAtuitos em bh

serviço: Escola livre de Artes 

cursos: artes visuais, dança, música, patrimônio cultural, teatro, circo e design popular

inscrições: até 1º de agosto pelo site www.bhfazcultura.pbh.gov.br

local: centros culturais nas 9 regionais de BH

gratuito.

“O objetivo
é promover
a formação
artística e
cultural
gratuita
em BH”
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orquestra de câmara sesc abre
inscrições para mais uma turma
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A cerimônia do projeto “Bem 
Casados 2019”, na noite de sexta-
-feira, 28, foi marcada pela emo-
ção. Na igreja Batista resplandes-
cente Estrela da Manhã (ibrem), no 
bairro Santa Terezinha, os casais 
foram recebidos por familiares e 
amigos. O evento é promovido pela 
“Casa da Mulher”, da Secretaria de 
Governo (SG) da Prefeitura de Juiz 
de Fora (PJF). 

Neste ano 169 casais foram 
contemplados. O prefeito Antô-
nio Almas (PSDB), impedido de 
participar por motivo de saúde, 
parabenizou o evento e os partici-
pantes por meio de um vídeo. Para 

o secretário de Governo, Bebeto 
Faria, essa é uma oportunidade de 
realizar o sonho de várias pessoas.

A coordenadora da Casa da 
Mulher, Maria luiza Moraes, des-
tacou o evento como um dos mais 
importantes realizados pela Casa. 
“é uma festa bonita. Durante 
2 meses, a gente prepara essa 
cerimônia. Muitos já vivem juntos 
há muitos anos e se sentem ma-
ravilhados de oficializar a união”.

é o caso de Jurema das Graças, 
que completou 25 anos de união 
com luiz Carlos Barbosa, agora 
seu marido. Já com dois filhos 
e duas netas, mas apenas há 4 

anos morando juntos, ela conta 
que um dos segredos para eles se 
darem bem por tantos anos, “é um 
concordar com o outro no dia a dia. 
Há desavenças, mas acaba dando 
tudo certo”.

As irmãs Cláudia Maria e Gláu-
cia Maria realizaram um sonho 
antigo. “Nós sempre falávamos 
que iríamos casar juntas, e surgiu 
a oportunidade”, confessou Gláu-
cia. O marido, Jonathan Oliveira, 
contou que o casal estava junto 
há 9 anos. viram o edital e foram 
saber como funcionava. “Foi a pri-
meira oportunidade que tivemos 
e a agarramos com força”, finaliza.

sebrae assina termos de cooperação
técnica com cdl em brumadinho

estímulo ao turismo

Brumadinho tem forte 
apelo turístico, não só por 
abrigar o inhotim, maior 
museu de arte moderna ao 
ar livre do mundo, como pela 
natureza exuberante e pre-
servada da região. O Sebrae 
atua com o setor turístico na 
região desde 2010, quando 
contribuiu para a criação 
da Associação de Turismo 
de Brumadinho, que reúne 
empresas dos distritos de 
Casa Branca e Piedade do 
Paraopeba.

Em 2019, o Sebrae co-
meçou um trabalho com 15 

empresas (meios de hos-
pedagem e alimentação) 
impactadas pela tragédia na 
região da Encosta da Serra, 
no distrito de Córrego Fer-
reira. Em maio, as empresas 
participaram de consultorias 
de gestão financeira. Nos 
dias 25 e 26 de junho, foi 
promovida uma visita técnica 
dos empresários de Bruma-
dinho à Central de Negócios 
do Turismo de Conceição do 
ibitipoca, distrito de lima 
Duarte, na Zona da Mata.

Outras ações em desen-
volvimento com os empreen-

dedores de Brumadinho são 
um cardápio de experiência 
turísticas, além de estratégia 
de marketing digital para 
impulsionar o turismo na 
região. “Com estas parcerias, 
unimos esforços para ofe-
recer aos empreendedores 
da região instrumentos que 
permitam reverter o qua-
dro negativo gerado pela 
tragédia, além de fortalecer 
Brumadinho como destino 
turístico no mercado nacional 
e internacional”, afirma o 
superintendente do Sebrae 
Minas.

O Sebrae Minas assinou no dia 
2, termos de cooperação técnica 
com a Câmara de Dirigentes lo-
jistas (CDl) de Brumadinho, Asso-
ciação de Turismo de Brumadinho 
e região (ATBr) e Agência de De-
senvolvimento regional do Circuito 
Turístico do vale do Paraopeba. As 
parcerias visam impulsionar o de-
senvolvimento local, com ações de 
estímulo aos pequenos negócios 
dos setores de comércio e serviços. Brumadinho reúne mais de 3,4 

mil Micro e Pequenas Empresas 
(MPE) e Microempreendedores 
individuais (MEi), a maioria con-
centrada nos setores de serviços 
e comércio, segundo os dados da 
Neoway/2018. O município tem 
forte dependência da atividade 
extrativista mineral, mas possui 
boas alternativas de diversificação 
da sua economia, como serviços 
voltados para o turismo e a cultura, 
construção civil, agronegócios e o 
varejo em geral.

Em Juiz de Fora, 169 casais
se casam em cerimônia social

facebook.com/SucodeUvaAurora
vinicolaaurora.com.br/sucodeuva

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

Participam do encontro, o 
superintendente e o diretor de 
Operações do Sebrae Minas, Afon-
so rocha e Marden Magalhães; o 
presidente da CDl de Brumadinho, 
Aldinei Sobrinho; o presidente 
da ATBr, leonardo Esteves e o 
presidente da Agência de Desen-
volvimento regional do Circuito 
Turístico do vale do Paraopeba, 
Elson Júnior.

Os termos preveem ações de 
orientação e capacitação técnica 
e gerencial de empreendedores 
afetados ou atingidos com a 
tragédia do rompimento da 
Barragem de rejeitos da vale no 
Córrego do Feijão, em janeiro 
deste ano. Serão promovidos 
cursos, consultorias e oficinas 
gerenciais, além de ações de 
fomento a compras locais dos 
pequenos negócios, estímulo e 
promoção do destino turístico de 
Brumadinho e região.

horário de
funcionamento:
Segunda a Sexta

de 08h às 18h
Aos sábados de 09h às 13h

endereço:
rua Quintino Bocaiúva,

277 - Centro - Brumadinho

As parcerias visam 
impulsionar o

desenvolvimento 
local, com ações de

estímulo aos pequenos
negócios dos setores

de comércio e serviços

sobre cdl
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um dos principais pontos turísticos de BH, possui um ambiente 
arborizado e diversos lugares para esticar a fita.

vizinho da Praça do Papa, o local tem infraestrutura atrativa e 
perfeita para os praticantes de slackline.

Oferece mais privacidade para a prática e é um dos favoritos dos 
iniciantes.

localizado na Orla da lagoa da Pampulha, o local é um tradicio-
nal ponto de encontro de slackliners, assim como corredores e ciclistas.

é um ambiente familiar e com muitas árvores, sendo um chamativo 
para os fãs da modalidade trickline.

o seu consórcio multibrasileiro

desembArgAdor do tJmg e bAchArel em
comunicAção sociAl – ws-paiva@hotmail.com 

WAnderley PAivA

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

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

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

Slackline: esporte de andar sobre fita
une equilíbrio, concentração e diversão

você já deve ter visitado par-
ques ou praças e reparado algu-
mas pessoas tentando se equilibrar 
em cima de uma corda esticada 
entre duas árvores. Essa é a prática 
do slackline, um esporte que exige 
concentração e equilíbrio e tem 
se popularizado cada vez mais no 
Brasil. O exercício não tem restrição 
de idade e pode trazer diversos 
benefícios ao corpo e a mente. 
Alguns famosos como Caio Castro, 
Márcio Garcia e Sheron Menezes 
são adeptos da modalidade.

O praticante e instrutor de 
slackline Marcos Bessa explica que 
a largura da fita pode variar entre 
2,5 e 5 centímetros, enquanto 
que o comprimento vai de 12 a 30 
metros. “O objetivo principal do 
esporte é atravessar de um lado 
para o outro sem cair, mas também 
é possível fazer manobras, saltos e 
giros. é bem semelhante a corda 
bamba que a gente assiste nas 
apresentações de circo”.

Existem 4 variações, nomeadas 
de acordo com a altura, compri-
mento, distância e local de prática. 
“O trickline, geralmente é executa-
do a partir de 60cm de altura e é 

voltado para manobras com saltos e 
equilíbrio extremo, o que exige um 
bom preparo físico e treino. Já o hi-
ghline é para quem tem uma vasta 
experiência e é praticado em gran-
des alturas como em montanhas ou 
pontes. O longline é realizado com 
fitas a um comprimento acima de 
40 metros de distância. O waterline 
é feito sobre as águas como em 
piscinas, rios ou praias”, esclarece.

De acordo com o instrutor, os 
benefícios para o corpo são inúme-
ros. “vários grupos musculares são 
trabalhados ao mesmo tempo, es-
pecialmente os inferiores e a região 
abdominal. Também melhora a 

postura, pois é necessário mantê-la 
ereta para conseguir o equilíbrio. 
Além disso, praticar o esporte man-
tém a estabilidade do corpo e pode 
melhorar as quedas, principalmente 
de crianças e idosos”.

Ele diz que a mente também 
é exercitada, pois o slackline exige 
concentração. “é uma forma de me-
ditação e foco no objetivo. O próprio 
contato com a natureza auxilia na 
diminuição do estresse e controle da 
ansiedade, sem falar na questão da 
socialização com outros praticantes 
e na superação de desafios”.

Aqueles que se interessam 
pelo esporte e pretendem come-
çar a praticar, o instrutor orienta 
a buscar por equipamentos em 
lojas especializadas para garantir 

a segurança. “Tudo deve ser feito 
com bastante responsabilidade. Os 
iniciantes começam com a fita bem 
próxima ao chão até conseguirem 
se equilibrar. Claro que as quedas 
são inevitáveis, ainda mais para 
que nunca se aventurou no slackli-
ne. Mas é questão de treino para 
ficarem profissionais”, finaliza.

O estudante de educação física 
rafael Pinheiro é adepto do espor-
te há cerca de 3 anos. “Sempre gos-
tei de atividades ao ar livre e que 
tenham contato com a natureza. 
vi um grupo fazendo slackline na 

praça e fiquei interessado. Come-
cei a treinar e a pesquisar sobre a 
atividade e não parei mais. é bom 
porque trabalha os músculos e 
melhora a concentração”, conta.

Ele lembra a primeira vez que 
tentou atravessar a corda. “Não 
conseguia nem colocar os pés 
sobre a fita e manter o equilíbrio. 
levei alguns tombos, mas aos pou-
cos fui aprendendo a desenvolver 
autoconfiança. Aquele medo de 
cair ficou para trás e superei os 
desafios. Só não tento fazer ma-
nobras arriscadas”.

Praça do Papa

Praça JK

campus da uFmg

marco zero

Praça da Assembleia

Onde praticar slackline em bh

“objetivo principal do esporte é atravessar
de um lado para o outro sem cair, mas também

é possível fazer manobras, saltos e giros”

Parques e praças são atrativos para realização da atividade

Belo Horizonte se transformou, 
no dia 02 de julho de 2019, na ca-
pital mundial do futebol. Num dos 
maiores clássicos do nosso planeta, 
a seleção brasileira espantou qual-
quer fantasma da fatídica semifinal 
contra os alemães na Copa do 
Mundo de 2014. O Brasil venceu 
a Argentina por 2 a 0 e assiste de 
camarote qual será seu adversário 
na final da Copa América 2019. 
Gabriel Jesus e roberto Firmino fi-
zeram os gols que levaram a equipe 
brasileira à decisão da competição 
continental após 12 anos.

A partida semifinal no Mineirão 
lotado e colorido de verde amarelo 
fez os brasileiros esquecerem o ve-
xame de 2014 e voltarem a sorrir no 
Gigante da Pampulha. Com a vitória 
brasileira, o time do craque lionel 
Messi amargou mais um ano sem 
títulos na categoria profissional.

O time selecionado por Tite 
demonstrou raça, obediência tática 
e partiu para cima dos argentinos 
logo no início. As chances foram 
aparecendo até que Daniel Alves, 
em ótima jogada, tocou para Fir-
mino que, com um toque genial, 
achou Gabriel Jesus na pequena 
área e abriu o placar aos 18 minutos 
do 1º tempo.

A partida tornou-se muito dis-
putada pela rivalidade histórica, 
com os hermanos cometendo 

faltas duras contra os jogadores 
brasileiros. Alisson ainda foi exigido 
mais algumas vezes, mas a defesa 
brasileira se portou bem.

Já na etapa final, os argentinos 
foram com tudo pra cima do Brasil 
e a seleção de Tite passou por mo-
mentos difíceis na partida. O craque 
Messi, que foi bem marcado pela 
defesa brasileira, até então discreto 
na partida, acertou uma bola na 
trave e ainda exigiu grande defesa 
do goleiro brasileiro em cobrança 
de falta.  

Destaque para Gabriel Jesus. 
O atacante, em uma das suas me-
lhores atuações com a camisa da 
seleção canarinho, desta vez, arran-
cou em velocidade, deixou a zaga 
argentina para trás e tocou para 
Firmino ampliar, aos 25 minutos. 

Além do grande público pre-
sente no estádio da Pampulha, 
com mais de 52 mil torcedores e 
uma renda de r$ 18.744.445,00, 
tivemos ainda o encontro dos 
Três Poderes da república nesta 
grande partida. O Poder Judiciário, 
representado pelo seu presidente 
e desembargador Nelson Missias 
de Morais. Já o legislativo contou 
com a presença do presidente da 
Assembleia de Minas, deputado 
Agostinho Patrus (Pv) e, por fim, 
o Executivo teve como destaque 
o prefeito de Belo Horizonte, Ale-

xandre Kalil (PSD), Governador 
de Minas, romeu Zema (Novo), 
e o presidente da república, Jair 
Bolsonaro (PSl), que foi ovacionado 
por grande parte dos torcedores aos 
gritos de “mito”. 

Após o apito final do árbitro ro-
ddy Zambrano, a seleção brasileira 
voltou a dar alegria e esperança aos 
seus torcedores. longe de ser uma 
unanimidade, Tite armou bem sua 
equipe. uma defesa segura, o ata-
que funcionando bem e um Daniel 
Alves em noite inspirada trouxeram 
um pouco mais de tranquilidade 
ao técnico brasileiro que estava 
pressionado desde o início da Copa 
América. 

Gostaria de registrar aqui mi-
nha humilde e sincera impressão. 
Não é que a ausência de Neymar 
tem sido positiva para o time 
brasileiro! Essas últimas polêmicas 
envolvendo o craque do PSG não 
estavam fazendo bem ao Brasil. ine-
gável é a sua qualidade, mas a sele-
ção provou que pode render muito 
mais sem o camisa 10 brasileiro. O 
Brasil está de novo na final da Copa 
América, desta vez, em casa, no 
Maracanã. Será o primeiro jogo de 
Tite como técnico da seleção neste 
estádio. E como sempre diz nosso 
amigo e ilustre jornalista da rádio 
itatiaia, Wellington Campos: “vai 
Brasil, que a nossa fé te empurra!”.

Brasil vence Argentina e reencontra a
final da Copa América após 12 anos
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