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As classes C, D e E re-
presentam 79% dos 
clientes de fintechs, 

empresas que introduzem 

inovações no mercado fi-
nanceiro por meio do uso 
intenso de tecnologia e que 
atuam em plataformas on-

line. A modalidade tem au-
mentado seus números após 
encontrar uma estratégia 
importante em plena crise 

econômica: os empréstimos 
sem garantia. Estima-se que 
para seus principais bene-
ficiados, essas instituições 

já emprestaram cerca de 
R$ 1,2 bilhão.

Marcio Lacerda começa 
a debater assuntos políticos

Há um ano das eleições de 2020, o ex-prefeito de Belo Horizon-
te, Marcio Lacerda (foto) começa a articular seu possível retorno à 
política. Ele estaria em contato com importantes nomes a fim de alçar 
novos voos em 2022. Já em Montes Claros, o ex-prefeito Ruy Muniz 
está impedido, pela justiça, de se eleger. Em de Juiz de Fora, a novi-

dade na disputa pode ser 
a presença do conselheiro 
do Tribunal de Contas 
Sebastião Helvecio. En-
quanto isso, o deputado 
Leonídio Bouças (MDB) 
analisa a oportunidade 
de colocar seu nome à 
disposição dos eleitores 
de Uberlândia.

brAsileiros de bAixA rendA já receberAm
r$ 1,2 bilhão emPrestAdos de fintechs
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“A mama está ligada à autoestima, feminilidade e sexualidade 
feminina. Quando a paciente tem que fazer uma cirurgia mais agres-
siva e mutiladora, é difícil reparar o dano psicológico que isso traz”. 
Essa é a opinião da mastologista Bárbara Pace ao falar sobre o fato 
de 70% das mulheres acometidas por este tipo câncer precisarem 
retirar a mama durante o tratamento.

9 em cada 10 brasileiros utilizam
o Youtube na hora de estudar

Famoso por disponibilizar vídeos de diferentes conteúdos, 
o Youtube ganhou uma nova função: ensinar. Prova disso é 
que 9 em cada 10 brasileiros usam a plataforma para estudar. 
A pesquisa ainda aponta que 75% dos entrevistados usaram 
os smartphones para assistir ao material.

relação entre mãe e bebê
é fortalecida com natação

Melhora na coordenação motora, aumento na resistência car-
diorrespiratória e muscular e prevenção contra várias doenças. Esses 
são alguns dos diversos benefícios que a natação pode trazer para o 
bebê. Mas você sabia que, além do físico, o vínculo entre a criança 
e a mãe também é fortalecido com a prática?

Pronto Socorro João XXIII
já atendeu cerca de

800 pessoas atacadas
por cães este ano

Nas últimas semanas, duas mortes de 
crianças vítimas de ataques de pitbulls 
e rottweilers chamaram a atenção em 
Minas Gerais. Os casos levantaram o 
debate sobre a segurança e os cuidados 
que as pessoas devem ter ao criar raças 
mais temperamentais.

mercado de
flores prevê

faturar r$ 8,5
bilhões em 2019

Dados do Ibraflor projetam que o 
mercado de flores vai colorir a economia 
este ano. Os números apontam um 
crescimento de 8%, comparado ao ano 
passado, e um faturamento de R$ 8,5 
bilhões para o setor. 

contagem vai construir uma
trincheira na br-381 para 
circulação de 100 mil veículos

Em torno de 80 a 100 mil veículos irão transitar, diariamente, 
pela trincheira do Bernardo Monteiro, que fará conexão entre a 
Via Expressa e a BR-381 (Rodovia Fernão Dias), nas imediações da 
Refinaria Gabriel Passos, em Contagem. Em média, 30 mil pessoas 
serão beneficiadas diretamente pelo projeto que tem previsão de 
ficar pronto no ano que vem. 

#ÉsóumaFase

câncer de mama x autoestima: 70% das
pacientes precisam fazer mastectomia
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economiA – PáginA 5 PolíticA – PáginA 3

YA
SU

YO
SH

I 
CH

IB
A
/A

FP

Divulgação



O P I N I Ã O2 EDIÇÃO DO BRASIL
28 de setembro a 5 de outubro de 2019

Du a s  m o r te s  d e 
crianças vítimas de 
ataques de pitbulls 
e rottweilers cha-

maram a atenção na mídia 
nas últimas semanas. Mirely 

Fernandes Souza, 7, que foi 
mordida após tocar na vasilha 
de ração do cachorro que per-
tence à família, e Emily Ema-
nuelly Reis, 2, que dormia em 
sua casa quando os cães pu-

laram a cerca do canil, 
entraram no imóvel 
e a atacaram. 

Os casos levan-
taram um debate 
sobre a criação de 

raças temperamen-
tais e dividiu opiniões 
no que se refere à 
agressividade que 
alguns cães podem 

apresentar.  Só o 

Pronto Socorro João XXIII 
atendeu cerca de 800 pessoas 
atacadas por cachorro este 
ano. Estima-se que casos des-
se tipo têm aumentado 25% 
anualmente. 

O edição do brasil conversou 
com o médico veterinário e diretor 
do Hospital Veterinário Animed, 
Marcelo Simões Dayrell, sobre 
o assunto que ganhou mais re-
percussão após esses dois casos.

Eujácio Antônio Silva (Editor-chefe)
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nat macedo

em bh, Pronto socorro joão xxiii já atendeu
cerca de 800 pessoas atacadas por cães este ano
Tema ganhou destaque após a morte de duas crianças nas últimas semanas

marcelo simões dayrell

Virtual x real

No mundo globalizado, as pessoas se sentem à vontade na hora 
de fazer suas compras com apenas um clique no celular ou no 
computador. Nos últimos anos, as vendas do e-commerce se 
tornaram uma realidade, posto que a modalidade conquistou 

uma ascensão espetacular, uma vez que agiliza o atendimento ao cliente, 
trazendo-lhe mais comodidade. 

Mesmo com esse avanço tecnológico, dados da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio 
MG) indicam que 87,2% dos consumidores da capital mineira utilizam 
as lojas do bairro ou da vizinhança para adquirir bens e serviços, sendo 
que 53,2% sempre compram no local, enquanto uma média de 56,4% 
preferem o hipercentro e 51,3% dão preferência para os shoppings. 

Uma possível explicação para esse panorama é a de que o cidadão 
busca otimizar o valor pago dos produtos consumidos, adquirindo-os em 
locais de fácil acesso, evitando custos com deslocamentos e estaciona-
mentos, por exemplo. Ao darem preferência por serem atendidos próxi-
mos às residências, os compradores acabam tendo vantagem financeira, 
o que, atualmente, faz toda a diferença. 

Essa já tem sido uma prática em Belo Horizonte, especialmente, 
quando se trata de supermercados, açougues, lojas de R$ 1,99, sacolão, 
roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, etc. E para enfrentar a concor-
rência com as grandes redes, a maioria dos comerciantes de bairros têm, 
inclusive, investido em serviços agregados, como entregar as compras 
nas casas dos clientes. 

Entre as mulheres, 56,1% têm o costume de comprar com frequência 
no bairro/vizinhança e, para os homens, esse percentual é de 49,6%. Já 
em relação à faixa etária, pessoas de 60 anos ou mais são as que com-
pram perto de casa (72,9%) e os consumidores de 25 a 34 anos, bem 
como os acima de 45 vão a esses locais com mais de 50% de frequência.

É fato que o virtual vem conquistando cada vez mais terreno em 
relação às práticas da vida real. Porém, os números apresentados aqui 
não deixam dúvida que localização e fácil acesso, comodidade, preço 
mais baixo e maior variedade de produtos são quesitos avaliados pelos 
consumidores na hora de comprar.

Aliás, a era da internet não tem conseguido substituir por completo 
os anseios das pessoas. Por isso, as vendas e a prestação de serviços nos 
bairros podem significar uma excelente oportunidade de negócios e de 
empregos no futuro, especialmente, para quem não tem condições de 
pagar mais caro nos grandes centros ou adquirir produtos pela internet.

Peço licença às leitoras e leitores para 
substituir a análise sobre aspectos 
da política, objeto semanal deste 
espaço, por ligeiras linhas sobre 

o espírito do nosso tempo. Começo com o 
alerta de Nietzsche no penhasco de Engadine, 
vale nos Alpes suíços, onde nos idos de 1880 
fazia seu retiro: “Vejo subir a preamar do 
niilismo”. O bigodudo filósofo prenunciava 
a chegada de tempos medíocres e vulgares.

“A história se repete, a primeira vez como 
tragédia, a segunda como farsa”. Ante a 
moldura desses tempos de baixeza moral 
em que vivemos, a atestar que o estágio 
civilizatório de um povo nem sempre segue 
o fluxo de eventos na direção da grandeza, 
urge dar novo sentido à famosa frase de Karl 
Marx. A história se repete uma, duas, cinco 
ou mais vezes, e portando novas tragédias.

Olhe-se ao redor. Um clima de perma-
nente emboscada segue nossos passos. 
Agressões de todos os tipos nos acompa-
nham. A insegurança nas ruas, as gangues 
que proliferam em todas as regiões, uma 
bala perdida em plagas mais violentas, as 
querelas formadas por pequenos incidentes 
– um esbarrão nos ônibus superlotados, um 
palavrão no trânsito contra um motorista 
impulsivo, a discordância em mera discus-
são. Fosse isso apenas, os dias seriam até 
suportáveis.

Mas os tempos são bem mais sombrios 
por abaterem a moral de nossa gente. 
Oportunistas, carreiristas, perfis lapidados 
nos laboratórios da ambição desmesurada, 

constroem cofres nas malhas intestinas da 
administração pública. Larápios de todos 
os tamanhos e classes disseminam-se aqui 
e alhures, corroendo as riquezas da nação. 
Locupletam-se em pleno tempo de Lava 
Jato, capturando modelagens tecnológicas 
avançadas para sugar os bens do Estado.

A honradez cede lugar às artimanhas 
para driblar o império da ordem. Profissionais 
da política trocam a missão de bem servir à so-
ciedade, ideal aristotélico, por uma profissão 
bem remunerada. Servir-se em lugar de servir 
à coletividade – eis o novo arranjo. Muitos 
trocam sua palavra, seu compromisso, sua 
índole moral por uma prebenda, um cargo, 
um posto na estrutura dos governos. 

Corações e cérebros se entorpecem 
no exercício de substituir a verdade pela 
mentira, de arrumar desculpas para explicar 
a mudança de posição em importantes 
decisões e abordagens. As circunstâncias 
determinam o ir e vir das pessoas. A firmeza 
de propósitos é uma quimera.

A paisagem se cobre de folhas e galhos 
secos. Grupos e alas se digladiam em redes 
sociais com xingamentos, usando até pala-
vras de baixo-calão, fazendo acusações re-
cíprocas, multiplicando fake news, puxando 
um cabo de guerra imaginário. Debatem 
propostas? Não. Sobre o tabuleiro vê-se um 
fórum de ideias?  Não. O ódio racha a socie-
dade. A bílis escorre pelas artérias. Trata-se 
de um jogo de soma zero.

Frios, apáticos, acomodatícios, cegos, 
milhões não conseguem enxergar os hori-

zontes do amanhã de prosperidade, caso 
substituíssem a mentira pela verdade, o 
deboche pelo respeito ao próximo, o opor-
tunismo pela oportunidade de ajudar os 
carentes, a indignidade pelo zelo, a torpeza 
pela civilidade.  O que se vê é o pão enso-
pado na adulação para engordar impostores 
e hipócritas.

A injustiça impera, apesar dos aparatos 
e aparelhos do Judiciário, do Ministério 
Público e dos sistemas de controle. A linha 
do espetáculo motiva protagonistas da 
Operação do Direito, interessados apenas 
em ascender aos palcos da visibilidade. A 
hipocrisia dá o tom. A maldade se bifurca 
na encruzilhada dos malfeitores. O primeiro 
germe da perfeição moral se manifesta 
quando alguém se adianta para praticar o 
bem, ensinar as coisas certas, admirar as 
virtudes. Esse germe, convenhamos, tem 
sido escasso.

Ao contrário, o país se locupleta de 
pessoas refratárias a gestos dignos. Grupos 
de interesseiros navegam nas correntes do 
pântano. Caçadores de fama, como lacaios, 
aproveitam o niilismo que se espraia de 
norte a sul para surfar nas ondas do favo-
recimento. Resta pinçar o timoneiro Simón 
Bolívar que, há 170 anos, perorava: “Não há 
boa fé na América, nem entre os homens 
nem entre as nações; os tratados são papéis, 
as constituições não passam de livros, as 
eleições são batalhas, a liberdade é anarquia 
e a vida, um tormento. A única coisa que se 
pode fazer em nossa América é emigrar”.

A baixeza humana
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de fato, existem raças 
mais temperamentais?

Sim. Algumas raças são mais genio-
sas do que outras. Ou seja, exigem um 
tratamento e cuidados específicos, pois 
têm uma índole instável. A definição 
de temperamento de um cão seria a 
maneira como ele interage e reage ao 
mundo que o cerca. Assim, podemos 
dizer que 50% do seu temperamento 
e de sua personalidade estão relacio-
nados a sua genética. Chow chow, 
beagle, husky siberiano, akita, rottwei-
ler, pitbull, sharpey, pastor alemão e 
pinscher são alguns exemplos de raças 
temperamentais.

o cachorro é um animal 
que ataca sem motivo?

Normalmente, os cães não atacam à 
toa. Assim como os seres humanos, eles 
também usam uma linguagem própria 
para se comunicar. O problema é que 
nem sempre sabemos interpretar os si-
nais e nos colocamos em perigo por não 
compreender o seu comportamento.

Se for provocado, qualquer cão, seja 
de porte pequeno ou grande, macho ou 
fêmea, pode acabar mordendo. Para 
evitar isso, o ideal é não incomodar ou 
assustar o cachorro, especialmente, 
quando ele estiver comendo ou com seus 
filhotes e brinquedos. Evite acariciá-lo 

quando ele for defender seu território, 
por exemplo, quando estiver atrás de 
grades, de sua casinha ou dentro de 
carros. Mantenha-se longe quando ele 
aparentar medo (rabo entre as pernas) 
ou bravura (mostrando os dentes).

Fala-se muito sobre pi-
tbull e rottweiler. eles 
realmente são mais peri-
gosos ou é um mito?

É um mito. O que ocorre é que um 
ataque provocado por uma dessas raças 
pode causar sérias lesões devido à forte 
mordedura que esses cães têm e isso faz o 
fato virar notícia. Mas, o que noto em mi-
nha rotina de atendimentos é que animais 
de pequeno porte, muitas vezes, são mais 
agressivos. Porém, suas mordidas podem 
não machucar tanto. Pitbull e rottweiler 
são raças com genética voltada para força e 
trabalho. Entretanto, eles podem ser agres-
sivos quando não são tratados da maneira 
correta. Contudo, se recebem carinho e 
amor desde filhotes, costumam ser dóceis.  

como lidar com essas 
duas raças?

O ideal é deixá-los soltos em um 
lugar amplo e fazer com que eles inte-
rajam com todos os moradores da casa, 
socializando-os a fim de fazer com que se 
torne mais seguro e amigável. Além disso, 

sempre deixar claro que são submissos 
aos tutores. Em situações de risco, deixar 
esses animais com focinheira e evitar 
aproximações abruptas de pessoas dife-
rentes. Realizar a castração também pode 
auxiliar no controle da agressividade. Isso 
vale não só para pitbull e rottweiler, mas 
para todas as raças temperamentais.

 

os dois ataques foram de 
cachorros das próprias 
famílias. isso mostra 
uma tendência de ataque 
a pessoas próximas?

Tudo depende da criação. Nor-
malmente, os cães que tem o históri-

co de agredirem seus próprios tutores 
são criados da maneira errada, ou 
seja, não se socializam e também 
não tem contato com a própria famí-
lia. Geralmente, ficam isolados e, em 
alguns casos, presos em pequenas 
áreas durante todo o dia. Isso tudo 
pode engatilhar um comportamento 
agressivo. 

As raças temperamentais 
combinam com crianças?

Combinam desde que eles sejam 
apresentados a elas de maneira corre-
ta. É importante que o cachorro conviva 
com a criança com certa frequência e 
desde sua juventude.
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eujacio silva

marcio lacerda já está
debatendo temas políticos

Em Uberlândia, governador destaca
a criação de 99 mil empregos em MG

O governador Romeu Zema (Novo) cumpriu 
em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, agendas 
de trabalho em mais um “Giro pelo Estado”. 
Ele visitou hospitais, empresas, se reuniu com 
empresários e participou do evento Shankya 
Talks, onde falou sobre crescimento, economia 
e destacou os principais avanços de sua gestão 
na geração de empregos e atração de novos 
investimentos.

“O que tenho dito sempre para o setor pro-
dutivo é que o meu governo é amigo de quem 
investe, de quem trabalha e gera empregos, 
e que todos os setores terão o nosso apoio, 
como já temos feito com o agronegócio, com 
as indústrias e também o setor de tecnologia. 
Temos muito o que fazer nessa área ainda, 
estamos atrás do nosso potencial. O governo 
quer fazer a sua parte, simplificando a vida de 
quem trabalha e, principalmente, formando 
mais profissionais para esse setor, que é carente 
de mão de obra qualificada”, afirmou.

Durante o bate-papo com diversos em-
preendedores que participavam do evento da 
Shankya - que discutiu e compartilhou conhe-
cimentos relacionados à inovação, economia 
e liderança - o governador apresentou alguns 
dados que demonstram os avanços de seu 
governo, muitos deles conquistados a partir da 
melhoria da gestão. Zema destacou a atração 
de mais de R$ 4 bilhões em investimentos e a 
criação de empregos.

“Trabalhamos para dar previsibilidade. Uma 
economia só funciona bem com previsibilidade. 
Até julho, já criamos mais de 99 mil empregos 
em Minas que foi abalada pela tragédia de 
Brumadinho em janeiro e o setor de produção 
mineral teve um forte declínio com a produção. 
Mesmo assim, somos o estado que, propor-
cionalmente, criou mais empregos. Também 
temos trabalhado para simplificar os tributos, 
perdemos muito tempo no Brasil com uma 
legislação pesada. Estamos trabalhando para 
as reformas necessárias”, pontuou.

saúde

Acompanhado do secretário de Estado de 
Saúde, Carlos Eduardo Amaral, Zema visitou 
dois hospitais em Uberlândia. Conheceu as 
instalações e o trabalho realizado no Uberlândia 
Medical Center (UMC), credenciado pelo Ipsemg 

para atender servidores estaduais. O centro de 
saúde multiplex conta com unidade hospitalar, 
pronto atendimento, clínicas e consultórios de 
alta tecnologia.

“Fico satisfeito de já ter esse tipo de 
tecnologia aqui, que com certeza vai ser 
implementada em todos os lugares. É algo 
que vai trazer facilidade enorme, agilidade 
gigantesca, melhorando o atendimento e 
reduzindo custos. É algo revolucionário”, 
destacou o governador.

O diretor-presidente do UMC, Roberto 
Botelho, ressaltou a presença do governador 
no hospital. “É um dos maiores empreendi-
mentos do estado, em tamanho e densidade 

de seus produtos. A presença do governador 
nos dá respaldo. Ele está sendo mediador de 
um atendimento à população do Ipsemg, que 
é convênio do Estado, portanto, público, com 
níveis de Saúde de primeiro mundo. Só tenho 
a agradecer ao governador de como ele está 
interessado em fazer o bem e transformar o 
estado”, disse.

O governador também visitou o Hospital 
do Câncer no município. Ele se reuniu com 
seu presidente, Renato Alves Pereira, e demais 
membros da diretoria para ouvir as demandas e 
conhecer um pouco sobre o trabalho realizado. 
Zema também visitou as instalações, que pas-
sam por um processo de expansão.

romeu zema durante visita ao hospital
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Prefeito Antônio Almas prefere
focar nos atos administrativos

Arlen santiago é um político
influente em montes claros

Para quem achava que o ex-prefeito 
Marcio Lacerda havia se aposentado 
da política, pode rever esse conceito. 
Ele já tem recebido amigos e políticos 

para debater diversos temas, inclusive sobre 
a sucessão municipal de Belo Horizonte e de 
outras cidades influentes do estado. 

Na avaliação de pessoas próximas, Lacerda 
não deverá se envolver diretamente na sucessão 
do prefeito Alexandre Kalil (PSD), mas isso não 
quer dizer que ficará distante do processo. Em 
verdade, o ex-prefeito talvez comece, ainda 
neste final de ano, a fazer contatos pelo inte-
rior mineiro, se colocando à disposição para 
uma eventual empreitada em relação a cargos 
majoritários em 2022.

Contudo, o tema referente à sucessão para 
a Prefeitura de Belo Horizonte está na mira de 
muitos políticos, a começar pelos senadores 
Rodrigo Pacheco (DEM) e do seu colega de 
parlamento, o tucano Antônio Anastasia. Ambos 
apostam na possível candidatura do deputado 
João Vítor Xavier (Cidadania). 

Ainda referente aos nomes influentes e 
interessados em debater a sucessão de Kalil, 
existem grupos se organizando para discutir 
o assunto diuturnamente. Membros da Igreja 
Universal com seus deputados, vereadores, TV 

Record fazem parte desse jogo, que começa a ser 
jogado visando o próximo ano. No momento, 
os representantes do Partido Novo fazem de 
tudo para forçar uma posição do governador 
Romeu Zema neste embate por entender que a 
sigla não deve ficar de fora dessa disputa. Para 
eles, todo prefeito da capital é um potencial 
candidato ao Governo de Minas, incluindo  Kalil, 
ante a possibilidade de ser reeleito.  

preferiu ser prudente. Mas, na cidade, seu 
nome passou a ser uma opção. Na análise da 
população, ele tem o perfil de político honrado, 
bem ao estilo do atual prefeito. Mesmo porque 
nomes que estão respondendo a processos, por 
qualquer que seja o motivo, não têm a menor 
chance de sucesso.

 No segundo maior colégio eleitoral de Mi-
nas, Uberlândia, a sucessão municipal não faz 
parte de pauta. Se o pleito fosse hoje, o prefeito 
Odelmo Leão (PP) estaria reeleito, embora não 
tenha anunciado qualquer intenção de se inserir 
na disputa. Por fora, corre o nome do deputado 
estadual Leonídio Bouças (MDB). Ele já se can-
didatou no passado, mas não conquistou êxito. 
Enquanto isso, o parlamentar federal Weliton 
Prado (Pros) deixa claro que não será candidato 
à prefeitura.

A única novidade relativa à sucessão em 
Juiz de Fora se refere à informação que circulou, 
semana passada, nos bastidores da Assembleia, 
apontando para a possibilidade do conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado, Sebastião 
Helvecio, deixar o posto e se colocar à disposição 
dos eleitores. Politicamente, ainda não é conhe-
cida a posição do atual prefeito Antônio Almas 
(PSDB). Em verdade, o chefe do Executivo tem 
procurado solucionar os problemas da cidade, 
deixando o tema eleições para o momento 
oportuno.

montes claros 

O ex-prefeito Ruy Muniz, até então cotado 
para bater de frente com o atual prefeito 
Humberto Souto (PPS), está fora da briga 
depois que o Tribunal de Contas da União 
rejeitou suas contas referente ao período em 
que ele foi prefeito. A partir de agora, os de-
putados estaduais, com força política junto ao 
colégio eleitoral de Montes Claros, começam 
a ser demandados para saber o que fazer em 
relação a 2020. 

O deputado Arlen Santiago (PTB) é sempre 
cauteloso sobre o assunto: “O prefeito deve de-
bater esse tema só a partir do próximo ano”. Já 
Gil Pereira (PP), outro veterano parlamentar em 
MOC, avalia como positiva a atual administra-
ção de Souto. Enquanto isso, o deputado Tadeu 
Martins Leite (MDB), integra a lista de prováveis 
candidatos à frente da prefeitura.

Em Brasília, ao ser questionado sobre a pos-
sibilidade  de participar da sucessão em Montes 
Claros, o deputado federal Marcelo Freitas (PSL) 

“Lacerda talvez comece,
ainda neste final de ano,

a fazer contatos pelo
interior mineiro”

Almg

Rafaela Frutuoso

justiça desprestigiada 
Sem meias palavras, o doutor em direto público e consultor 

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Wladimir dias, disse 
que as leis votadas pelo Congresso Nacional inibem a ação 
da Justiça Eleitoral. “Em verdade, ela tem perdido prestígio”, 
comenta o consultor. Como assim?!

recuperando a oAb-mg
Desde que assumiu a presidência da Ordem dos Advogados 

do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG), raimundo cândido júnior 
tem que, diariamente, apagar um incêndio. Segundo o que 
consta dos bastidores, ele encontrou a entidade completamen-
te dilacerada, mas está prestes a colocá-la de volta à condição 
normal de funcionamento. Os mais de 100 mil advogados 
associados do nosso estado agradecem.

  

servas desfocado
“Na atual administração do governo mineiro, o Serviço 

Voluntário de Assistência Social (Servas), entidade que cuida 
de assuntos relacionados aos problemas sociais do estado, não 
está recebendo apoio necessário para o incremento de vários 
programas importantíssimos para minimizar as desigualda-
des”. Essa é a informação que circula nos corredores da Cidade 
Administrativa. A conferir...

Problemas no Anel rodoviário
O noticiário de trânsito registra, diariamente, problemas no 

Anel Rodoviária da capital, inclusive, quase sempre com vítimas 
fatais. Aliás, 2020 está chegando e, novamente, irão surgir as 
velhas e tradicionais promessas dos candidatos a prefeitos de 
BH. Cruz credo, gente, quanta demagogia... 

esquerda organizada
Acreditando em uma possível união da esquerda para 

disputar o pleito do próximo ano, o governador do Maranhão, 
Flávio dino (PCdoB), fez um convite a ciro gomes (PDT) para 
que ele se junte ao grupo. O governador resolveu apelar geral. 

de olho na Amazônia
O mundo está de olho na Amazônia, mas o debate sobre 

o tema não vai muito longe, pois é evidente o radicalismo 
entre as partes. Em Brasília, a ala dos professores defende 
que o ideal para resolver essa pendenga, a longo prazo, seria 
incentivar a juventude, a partir das escolas, a se interessar pelos 
movimentos ecológicos. 

Política em contagem
Nos corredores da Assembleia Legislativa continuam os 

comentários de que a petista marília campos, ex-prefeita de 
Contagem, não será eleita para o posto no próximo ano. É 
uma notícia sem pé nem cabeça, mas, como dizem, “onde há 
fumaça, há fogo”, então é esperar para conferir.   

Pessoas sem direitos
Do alto da experiência de ex-ministro da Justiça, eugênio 

Aragão, ao participar de um programa TV, questionou o porquê 
de os governos estarem desrespeitando os direitos humanos. 
“Quando uma autoridade defende um policial corrupto e en-
volvido em violência me causa arrepios. Isso é um atentando 
contra o estado de direito”, comentou.

lei sem apoio
“A nova lei eleitoral não foi debatida como deveria e, por 

isso, as pessoas não tomaram conhecimento de seu teor. Ou 
seja, uma legislação para funcionar plenamente carece da 
participação popular durante o período de discussão. Caso 
contrário, fica parecendo imposição de ditadura”, opinião do 
jornalista merval Pereira.

País militarizado
“O nosso país ainda é muito militarizado, o que facilita as 

torturas nas prisões”, avalia a criminalista Priscila Pamela dos 
santos durante debate na TV Cultura.

Pobres e negros
Avaliando o quadro de prisões nas grandes cidades, o historia-

dor leandro Karnal citou a situação de São Paulo, onde a maioria 
de presos e mortos são pobres e negros. “É uma herança maldita 
e herdada da época da escravidão, em uma espécie de gueto, sem 
o menor respeito à pessoa humana”, disse o professor. 

mais discriminação
Reitor na Faculdade Zumbi dos Palmares, professor josé Vi-

cente, completou o comentário de Karnal. Segundo ele, existem 
cerca de 700 mil presos no Brasil, sendo a maioria de pobres e 
negros, ou seja, há uma espécie de discriminação permanente. 

constituinte moderna
Recentemente, a TV Assembleia ouviu o conselheiro do 

Tribunal de Contas de Minas, sebastião helvecio. Ele foi um 
dos deputados que assinou a Constituinte Mineira, há exatos 
30 anos. “Implementamos, à época, uma das mais modernas 
constituições estaduais do Brasil”, disse o conselheiro.

construtoras em apuros
A partir deste mês de novembro, quando entrar em vigor a 

nova lei de uso e ocupação do solo, a vida das construtoras de 
Belo Horizonte não será nada fácil. A licença para construção 
de novos prédios será muito mais burocrática, o que pode fazer 
os preços dos imóveis dispararem no mercado. Traduzindo: 
poderemos ter uma vida ainda mais cara na capital.

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
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leíse costa

sem exigir garantias, fintechs de crédito
emprestaram r$ 1,2 bilhão em 2018

Dilemas de uma reforma
A impressão que se tem diante de 

tantas ideias transitando entre os 
diversos setores do governo federal 
e, especialmente, no da economia 

é de que simplesmente não se sabe ainda 
o que fazer para identificar – e desemper-
rar – os mecanismos apropriados para a 
retomada do crescimento. Com a reforma da 
Previdência Social praticamente aprovada, 
sem mudanças significativas em relação à 
proposta original, chegou a hora de realizar 
intervenções imprescindíveis naqueles muitos 
fatores que influem, ou mesmo definem, o 
sucesso ou insucesso da política econômica.

A “nova CPMF”, uma das ideias que 
vinham sendo analisadas, foi vetada pelo 
presidente da República, com certa dose 
de razão, diga-se, pois significaria trazer de 
volta um imposto (aliás, “contribuição”) 
extremamente impopular, principalmente 
por atingir com igual intensidade todas as 
classes sociais, desde aqueles com renda de 
um salário mínimo pessoal de altíssimo poder 
aquisitivo. Para as empresas, nem se diga, 
seria um desastre.

A insistência em trazê-la de volta resultou, 
inclusive, na defenestração do secretário da 
Receita Federal, Marcos Cintra. CPMF – ou 
seja lá que nome teria sua nova versão – 
virou assunto proibido. Ainda bem, embora 
ainda exista quem, na surdina, continue a 

defendê-la (o próprio ministro Paulo Guedes 
tem simpatia por ela), provavelmente devido 
às facilidades que oferece em termos de 
praticidade para a cobrança.  

O fato é que o governo continua quebran-
do a cabeça para conseguir uma fonte de 
receitas capaz de compensar as desonerações 
ao setor produtivo, consideradas essenciais 
para a volta do crescimento do consumo e, 
consequentemente, da produção, da arreca-
dação e do emprego – este, um ponto fun-
damental em todo o processo,  simplesmente 
porque sem emprego não há consumo.

Outro ponto que está sendo examinado 
pela equipe econômica, aparentemente sem 
solução viável, pois implicaria numa perda de 
receita da ordem de R$ 40 bilhões, é uma 
diretriz do próprio presidente da República: a 
de reduzir a carga do imposto de renda para 
os que ganham menos.

Isto só poderia ser feito por meio da am-
pliação da faixa de isenção que, segundo a 
vontade presidencial, elevaria o teto de pouco 
menos de R$ 2 mil para cerca de R$ 5 mil. 
Fazê-lo sem que seja reduzida a arrecadação 
traria a necessidade de adotar a tributação 
de lucros e dividendos e taxar setores hoje 
isentos, como instituições filantrópicas, entre 
outros efeitos que atingiriam brutalmente o 
desempenho das empresas. É algo político e 
economicamente inexequível. 

O fato é que a equipe econômica está 
diante de um dilema: atender à vontade do 
chefe (que continua sem entender quase 
nada do assunto, mas, mesmo assim, anda 
mais preocupado em resguardar a imagem 
que criou para si) ou fazer o que é preciso? 
E, com tantos transtornos, vai-se adiando a 
conclusão dos projetos que possibilitariam a 
retomada do crescimento. Não há mágica.

O ministro Paulo Guedes vem enfatizan-
do a necessidade de aliviar a carga sobre o 
empregador para impulsionar contratações 
e, consequentemente, a atividade econômi-
ca. Comenta-se, nos bastidores de Brasília, 
que reuniões diárias têm sido realizadas no 
Ministério da Economia para tentar fechar a 
proposta, mas a dificuldade de achar uma 
compensação para a desoneração da folha 
tem sido o maior entrave. E, com isto, o timing 
de envio do texto da reforma ainda pôde ser 
estabelecido. 

E convém lembrar, ainda, que Câmara 
e Senado precisarão “se entender”. Cada 
Casa tem uma proposta que tramita se-
paradamente. A equipe econômica tenta 
fechar sua proposta e ganhar tempo até 
que os presidentes da Câmara e do Senado 
cheguem a um acordo de onde o texto vai 
começar a tramitar. Ou seja, muita água ain-
da precisa passar pela ponte. E a correnteza 
está muito lenta.

79% dos clientes são das classes C, D e E

E las estão longe dos números astronômi-
cos dos maiores bancos brasileiros que, 
tradicionalmente, são os principais 
fornecedores no mercado de crédito, 
mas as fintechs não estão tímidas e 

acharam uma estratégia em plena crise econômi-
ca: os empréstimos sem garantia. Essa é uma das 
constatações da pesquisa “Nova Fronteira do Cré-
dito no Brasil”, que analisou o segmento no país, 
feita em parceria entre a Associação Brasileira de 
Crédito Digital (ABCD) e a consultoria PwC Brasil. 

De acordo com o levantamento, os emprés-
timos sem garantias são oferecidos por 42% das 
fintechs de crédito que atendem pessoas físicas. O 
crédito direto ao consumidor, outra modalidade 
sem garantias, é o segundo produto mais comum, 
operado por 19% das empresas. 

A pesquisa também traça o perfil do cliente 
dessas plataformas de crédito e, de acordo com os 
dados, 79% dos seus beneficiários são oriundos das 
classes C (39%), D (29%) e E (11%). As classes A e 
B respondem, respectivamente, por 13% e 8% dos 
solicitantes de crédito. Do total de clientes, 7% não 

têm acesso ao sistema bancário tradicional. Entre 
as pessoas jurídicas, 72% dos atendidos são em-
presários individuais, micro e pequenas empresas. 

Para Thiago Alvarez, diretor da Associação 
Brasileira de Crédito Digital (ABCD), as principais 
diferenças entre os bancos tradicionais e as fintechs 
é que a segunda nasceu para resolver os problemas 
que já existem no relacionamento do consumidor 
com o mercado financeiro. “Para fazer isso, elas 
usam muita tecnologia e colocam o usuário como 
o centro do negócio. Essa mudança altera parte das 
decisões sobre o produto e o ritmo de oferta dele”.

De acordo com o Banco Central do Brasil,  finte-
chs são “empresas que introduzem inovações nos 
mercados financeiros por meio do uso intenso de 
tecnologia e que atuam por meio de plataformas 
online”. Segundo o levantamento, a participação 
dessas empresas no mercado ainda é pequena. No 
mundo, o Banco de Compensações Internacionais 
(BIS) estima que elas respondam por 0,5% do es-
toque total de crédito do setor privado. No Brasil, 
esse percentual é possivelmente menor. 

Mas os números vêm crescendo. Em 2018, 
as 43 fintechs analisadas receberam mais de 
6,4 milhões de pedidos de crédito de pessoas 
físicas - praticamente o dobro do ano anterior 

- e outros 276.355 de pessoas jurídicas - au-
mento de 6,5 vezes em relação a 2017. O total 
de crédito concedido também aumentou no 
mesmo período: passou de R$ 804 milhões 
para R$ 1,195 bilhão.

Como todo o processo e o acesso é online, 
outro dado que esclarece o panorama é a idade 
dos clientes: dois terços deles estão na faixa etária 
entre 26 e 47 anos. “Podemos afirmar que são os 
jovens que buscam mais as fintechs pela familia-
rização com os meios digitais. A forma de acesso 
pode ser uma explicação”, acredita Luís Ruivo, 
sócio da PwC Brasil.

Assim como os bancos, as fintechs usam como 
critérios de avaliação o histórico de pagamentos, 
o perfil de consumo e a renda de quem pede o 
crédito, mas não se atém apenas a esses dados. “A 
principal diferença é que elas fazem uma avaliação 
de risco individualizada para cada cliente. A tecno-
logia é a grande aliada e buscam por diferentes 
fontes para essa análise, como, por exemplo, as 
redes sociais. Normalmente, as startups focam, 
principalmente, em clientes que não têm fácil 
acesso a crédito, seja porque ele é negativado ou 
de baixa renda. Nesse sentido, se propõe a ser 
mais rápida e menos burocrática que os bancos 
tradicionais”, diz Ruivo.  

A desburocratização também é um diferencial 
na hora da avaliação e na aprovação do crédito. 
De acordo com a pesquisa, 48% das empresas 
estudadas conseguem concluir as análises de risco 
de um cliente em até uma hora, sendo que 15% 
fazem isso em no máximo 15 segundos. 

Apesar da modernidade, Ruivo alerta que os 
cuidados precisam ser os de sempre. “É necessário 
se informar bastante. Como em qualquer outro 
banco, o risco existe. Por isso, o cliente tem de estar 
informado sobre a questão financeira da fintech. 
Também é recomendado avaliar se os investimen-
tos são protegidos pelo Fundo Garantidor de Cré-
dito (FGC). Normalmente, os bancos maiores têm 
mecanismos de governança corporativa para ga-
rantir a estabilidade da instituição, além de maior 
transparência para publicação de resultados. Já 
em uma startup, esses mecanismos geralmente 
não são tão desenvolvidos, ao menos no início. 
É importante ressaltar que mesmo grandes insti-
tuições financeiras podem apresentar problemas 
financeiros e, por esse motivo, a avaliação tem de 
ser feita em ambos os casos”.
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Polícia sem pressão
Há um exagero do presidente da República em querer con-

trolar as ações da Polícia Federal, mesmo que indiretamente. 
“Para mim, a PF deve ser submetida apenas ao que determina 
a lei, mas sem receber orientação direta de quem quer que 
seja, muito menos do presidente. Afinal, a instituição obedece 
aos ditames judiciais e pronto. Nada de interferência política”, 
lembra o filósofo luiz Felipe Pondé.

sem violência 
Ao fazer comentários sobre a recente violência nas comu-

nidades do Rio de Janeiro, a diretora executiva da Instituto de 
Defesa do Direito de Defesa (IDDD), mariana dias rememorou: 
“É um erro da polícia atuar com violência, quando, na verda-
de, deveria usar técnica e inteligência para elucidar os fatos e 
crimes em geral”. 

criminosos da política
Sem apresentar fatos concretos, o cientista político ricardo 

sennes comentou: “Os representantes do crime organizado 
estão cada vez mais presentes na vida política e partidária 
nacional”. 

jogada internacional
Em Brasília, boatos questionam os reais motivos dos 

atentados às plataformas de petróleos, na Arábia Saudita. 
Insinua-se que essa ação foi de interesse de muita gente, inclu-
sive da Petrobras, ao decidir aumentar os preços da gasolina. 
Aí tem coisa. 

lei controvertida
Ainda repercute as recentes emendas apresentadas pelos 

senadores na aprovação da nova lei eleitoral. Aliás, esse tema 
ainda pode gerar muitos aborrecimentos para o pessoal da 
Justiça Eleitoral que irá baixar uma resolução para o próximo 
pleito sem ter certeza do que, efetivamente, a nova legislação 
determina. “É aguardar para ver como fica, já que a cada 
período eleitoral surge novas regras de acordo com o interes-
se do grupo político de cada época”, dizem os jornalistas da 
crônica política de Brasília.

Punição à vista
Irritado, o deputado gustavo Valadares (PSDB), presidente 

da CPI que apura o desabamento da Barragem de Brumadinho, 
diz em alto e bom som: “Houve um crime e alguém vai ter que 
pagar por isso. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. 
A situação é complicada”, sentencia o parlamentar.

Violência carioca 
“É impossível fazer uma análise coerente em relação à 

violência no Rio de Janeiro. A minha impressão é que por lá, 
efetivamente, o crime está com mais força do que as autorida-
des e isso é um fato gravíssimo, especialmente pelo fato dessa 
realidade ser estendida para as demais cidades brasileiras”. 
Comentário da professora de direito Internacional da USP, 
maristela basso. Ave Maria, pessoal!
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mercado de flores projeta 
faturamento de r$ 8,5 bi

A primavera chegou na segun-
da-feira da semana passada, dia 
23, e já promete agitar o mercado. 
Uma prova disso é que, de acordo 
com dados do Instituto Brasileiro 
de Floricultura (Ibraflor), o seg-
mento de flores deve movimentar 
aproximadamente R$ 8,5 bilhões 
em 2019, número 8% maior se 
comparado com o ano passado. 

O diretor do Ibraflor, Renato 
Optiz, diz que a nova estação é pro-

pícia para o aumento no consumo 
de flores, pois é uma época na qual 
as pessoas costumam refazer os 
seus jardins com a volta da chuva. 
Além disso, os locais onde vendem 
esses artigos também fazem pro-
moções neste período. “O cresci-
mento do faturamento nos últimos 
anos foi significativo - acima dos 
10% - e isso aconteceu porque 
houve uma maior disponibilidade 
de flores e plantas de melhor qua-
lidade e mais diversidade. Vários 
produtores importaram novas 
espécies e hoje é muito comum 

encontrá-las em diferentes pontos, 
desde supermercados, internet e 
até quiosques”.

Outro fator que influenciou 
nesse resultado é a presença das 
flores na decoração de eventos 
pequenos e médios. “Atualmente, 
muitas pessoas estão fazendo 
festas infantis, aniversário de al-
gum parente ou amigo e usando 
esses artigos para deixar o local 
mais bonito e refinado. Fora isso, 
também temos a parte de serviços 
e acessórios que estão dentro dos 
R$ 8,5 bilhões”.       

Em relação à produção para 
este ano, os números apontam 
um crescimento de 12% nas de 
plantas verdes em vasos; seguido 
das com flores com ou sem vasos 
(7%). Já as espécies para jardina-
gem, o aumento será de 4% e as 
flores de corte avançam 2%. “O 
posto de mais produzidas fica com 
as floridas, como violeta, azaleia, 
crisante, entre outros, mas a pro-
dução das plantas verdes subiu 
muito nos últimos 4 anos, pois 
elas duram mais e a manutenção 
é fácil”.   

Além disso, o Brasil tem cerca 
de 8.300 produtores, 60 cen-
trais de atacado (por exemplo, 
cooperativas), 680 atacadistas 
e prestadores de serviço e mais 
de 20 mil pontos de varejo. São 
cerca de 15.600 hectares de área 
cultivada, o que coloca o país 
no 8º lugar entre os maiores 
produtores de plantas ornamen-
tais do mundo. “Essa posição se 
deve ao consumo interno, que é 
grande, pois a população brasi-
leira é enorme e consome cada 
vez mais flores. Porém, o país é 
quase irrelevante em termos de 
exportação. Isso acontece porque 
estamos distantes dos principais 
mercados importadores, além 
de toda a burocracia, falta de 
estrutura, agilidade, horários e 
disponibilidades em voos”. 

Para solucionar esse problema, 
Optiz afirma que é preciso melho-
rar, principalmente, a logística. “Dá 

para o país crescer nesse ranking 
mundial, mas oitavo lugar é bom 
se pensarmos no tamanho da eco-
nomia e tradição nesse segmento”. 

empregos 

Enquanto o país enfrenta uma 
taxa de desemprego em torno de 
12% – equivalente a 12,8 milhões 
de pessoas –, o setor de floricultura 
vai na contramão desses dados. 
Em 2019, foram criados 209 mil 
postos de trabalho, sendo que 54% 
dessas vagas são no varejo, 39% na 
produção, 4% no atacado e 3% em 
outras funções. 

serviço: 
evento: Feira de Flores e Plantas Naturais

endereço: Avenida Carandaí - Funcionários

complemento: Entre Avenida Brasil e Rua Ceará

telefone: (31) 3277-9235/ 3277-4987

horário de funcionamento: Todas as sextas-feira, das 8h às 18h

Optiz reitera que, apesar da 
tecnologia ter contribuído com o 
aumento da produção de flores, 
com máquinas, estufas e outros 
equipamentos que substituíram 
a mão de obra, os trabalhadores 
ainda são necessários, principal-
mente as mulheres. “Mais de 
80% das pessoas que trabalham 
nesse segmento são mulheres, 
pois elas são mais ágeis, tem um 
trato mais delicado no manuseio 
das plantas e isso faz diferença 
no produto final. E essa tendência 
acaba seguindo no varejo, com as 
decoradoras nas floriculturas e até 
as promotoras de supermercado”.   

Feira de Flores e Plantas naturais de bh

Em Belo Horizonte, a tradicional Feira de Flores e Plantas na 
Avenida Carandaí perfuma o local desde 1984. São 37 expositores, 
com mais de 60 tipos de flores, plantas, mudas e espécies exóticas. 
Por lá circulam, aproximadamente, 4 mil pessoas toda sexta-feira. 
Além desses produtos, também é possível encontrar artigos de jar-
dinagem e decoração.

Produção de crisântemos
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O Complexo Viário do Beatriz faz parte do 
SIM - Sistema Integrado  de Mobilidade - que 
vai mudar para melhor o trânsito em Contagem. 
A obra tem como objetivo desafogar um dos 
principais pontos de congestionamento do 
município, ampliando de 4 para 7 faixas de trânsito. 
PREFEITURA DE CONTAGEM. TRABALHANDO PARA 
MELHORAR A SUA VIDA

A MUDANÇA É PARA 
MELHOR E EM TODOS 
OS SENTIDOS.

OBRAS DO 
COMPLEXO 
VIÁRIO DO 
BEATRIZ EM 
CONTAGEM.

contagem.mg.gov.br
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

D A   C O C H E I R A

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

email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

constituição mineira
o ex-presidente
da Assembleia

legislativa, romeu
queiroz,

falou em nome
dos homenageados

durante a
solenidade de
comemorações
dos 30 anos da

constituição
mineira
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o superintendente
federal de

Agricultura,
Pecuária e

Abastecimento
de minas gerais,
marcílio de sousa
magalhães, com

o governador
romeu zema
(novo), em

recente evento
em bh

Por onde AndA A bhtrAns? - Há muito tempo alerto sobre a falta de poli-
ciamento de trânsito em Belo Horizonte. O prefeito Alexandre Kalil (PSD) substituiu 
os agentes por mais radares na cidade, como aqueles na Avenida Amazonas. O que 
acontece é que, justamente nos cruzamentos da movimentada via, em horários de 
tráfego intenso, onde deveria haver policial de trânsito, há um radar de avanço de 
sinal. Porém, devido ao volume de carros, mesmo com o sinal favorável à travessia, 
o motorista fica agarrado no congestionamento e, quando o sinal fecha, ele é pego 
em flagrante por delito de trânsito. Isso significa mais faturamento para a PBH, que 
prefere multar do que resolver os graves problemas de trânsito da cidade.

discurso de bolsonAro - O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi à Organizações 
das Nações Unidas (ONU) e, como é tradição, discursou na abertura da Assembleia- 
Geral. Os que são críticos não gostaram, o que é normal. Os que o apoiam acharam 
que ele foi sincero e verdadeiro. Não fez discurso para agradar a imprensa. Contestou 
a mídia internacional sobre as notícias da Amazônia e reafirmou nossa soberania. 
Deu um recado curto e grosso, quando disse que enquanto metade da França está 
comprometida com o agronegócio, no Brasil apenas 8% do nosso território é usado 
pelos agricultores, o resto é preservação ambiental.

ciro gomes - O presidenciável do PDT, Ciro Gomes, vai começar por Minas suas 
visitas ao país visando as eleições de 2022. Ele tem encontro marcado em Barbacena. 
Se conquistar Minas, pode ser que essa aprovação se repita em outros estados. Ciro 
já manifestou desejo que o PDT de Belo Horizonte apoie Alexandre Kalil (PSD) em 
sua reeleição, mas a direção partidária de Minas quer uma certa reciprocidade de 
Kalil, indicando, por exemplo, um candidato a vice que seja do PDT.

o tradicional bar tip top, comemorando seus 90 anos de fundação, realizou 
no último sábado, dia 28, um evento no qual foram convidadas 90 pessoas com 90 
anos. Foi uma festa com direito a almoço e muita música boa. 

A equipe econômica de Paulo Guedes está satisfeita. A arrecadação de agosto 
bateu recorde. Foram mais de R$ 119 bilhões. O melhor desempenho em 5 anos. 

o iate tênis clube de Belo Horizonte, criado por JK quando prefeito da cidade 
e parte do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, é cotado para entrar na lista dos 
bens do Patrimônio da Humanidade da Unesco. Mas, para manter o título, precisa 
antes demolir um puxadinho construído na obra.

no ginásio do mineirinho, a equipe feminina do Peposo Team sagrou-se cam-
peã da quarta etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu. Agora, a equipe se prepara 
para disputar o Sul-Americano na cidade de Barueri, em São Paulo.

o minas tênis clube e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais 
firmaram uma parceria de cooperação técnico-esportivo, por meio do projeto Escolas 
de Esportes Minas Tênis Clube, nas modalidades de futsal, judô e natação. 

nasceu guilherme guerra ribeiro, filho do casal Lívia Calais Guerra e Marcelo 
Batista Ribeiro. Familiares do primogênito estão eufóricos, inclusive os avós Antônio 
Claret e Suely Guerra. Parabéns a todos!

o empresário
saulo serra; o

comandante-geral
da Polícia militar
de minas gerais,

coronel geovanne
gomes da silva;
e o presidente

da Fiemg,
Flávio roscoeA
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domingo, dia 29 de setembro

Ademir Lucas – ex-prefeito de Contagem
Coronel Leonel Arcanjo – ex-comandante da PM
Saulo Coelho – presidente da Santa Casa
Aniele Pereira - edição do brasil
                

segunda-feira, 30

Dr. Helton Guimarães
Marcos Raimundo Pessoa Duarte

terça-feira, dia 1º de outubro 

Jane Faria
Deputado Paulo Guedes

quarta-feira, 02

Virgílio Ravazano José de Castro
Ari de Melo Franco
Patrick Vaz - Jornalista Itatiaia
João Eduardo Santana

quinta-feira, 03

Alberto Pinto Coelho
Elmiro Nascimento
Leonardo Figueiredo – Esportes Itatiaia
Delegado João Reis 
          

sexta-feira, 04

Tarcísio Delgado
Lilian Vaz de Melo
Reginaldo Soares

sábado-feira, 05 

Cantor e compositor Moacyr Franco
Wagner Moura
Jornalista Afonso Souza

Conheça as atrações de
outubro no Sesc Palladium

cinema, música, teatro, literatura e dança preenchem a programação do mês

Em outubro, a programação do Sesc Palladium está recheada de atrações para quem gosta de cinema, 
música, teatro e literatura. Tem o festival Feed Dog Brasil, com documentários sobre o mundo da 
moda; homenagem ao Dia das Crianças na Série Domingos Clássicos; musical que conta a vida de 

Bibi Ferreira, a dama dos palcos brasileiros; apresentação da Kataklò Athletic Dance Theater e muito mais!

confira abaixo os destaques:

bilheteria maria cutia - Auto da compadecida

cinema
Entre os dias 1º e 6 de outubro, o Cine 

Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, 
Centro) exibe o festival Feed Dog Brasil 2019. 
A mostra se debruça sobre o mundo da moda 
como um fenômeno cultural amplo. Os filmes 
e atividades da programação lançam um olhar 
360º sobre esse universo abordando os prota-
gonistas da moda, o comportamento ligado 
ao estilo, a história do vestir, os modos de pro-
dução, os impactos socioambientais gerados 
pela indústria, entre outros aspectos sociais e 
políticos. A entrada é gratuita, com retirada de 
ingresso 30 minutos antes das sessões.

De 8 a 31 de outubro, também no Cine 
Sesc Palladium, acontece a Festa do Cinema 
de Animação 2019, em comemoração ao Dia 
Internacional do Cinema de Animação. A parce-
ria entre o Sesc Palladium e a Aliança Francesa 
de Belo Horizonte vai exibir mais de 30 títulos, 
entre curtas e longas metragens franceses, 
com entrada gratuita. A retirada de ingressos 
deve ser feita 30 minutos antes de cada sessão.

música 
No dia 19, a cantora Céu lança seu novo 

álbum Apká!, no Grande Teatro do Sesc Palla-
dium. Este é o quinto disco de Céu, em seus 15 
anos de carreira. Ela assina a produção musical 
com os músicos Hervé Salters e Pupillo, mes-
mos produtores de Tropix, lançado em 2016. 
A apresentação será às 21h, e os ingressos 
custam R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada) 
e R$ 32 (trabalhadores do comércio e seus 
dependentes). A classificação é livre.

teatro
Nos dias 5 (21h) e 6 (19h), o Grupo Maria 

Cutia sobre ao palco do Grande Teatro do Sesc 
Palladium para comemorar seus 13 anos de 
trajetória com a comédia Auto da Compadeci-
da. Esta é a primeira parceria do grupo com o 
diretor Gabriel Villela. No espetáculo, o público 
irá se divertir com as cômicas aventuras de João 
Grilo e Chicó, que começam com o enterro e o 
testamento do cachorro do padeiro e de sua 
mulher, e acabam em uma epopeia milagrosa 
no sertão envolvendo o clero, o cangaço, Jesus, 
Maria e o Diabo. Os ingressos custam R$ 50 
(inteira), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 20 (traba-

lhadores do comércio e seus dependentes). A 
classificação é livre.

Nos dias 11, 12, 13, 19, 20, 26 e 27, o Teatro 
de Bolso do Sesc Palladium (Av. Augusto de 
Lima, 420, Centro) apresenta a montagem 
Os Olhos Moles de Pagu. Fazer o pensamento 
de uma mulher reverberar ainda hoje, como 
se fosse uma espada afiada, pronta a cortar e 
recortar os preconceituosos modelos de moder-
nidade do nosso tempo. Pagu, nossa musa do 
movimento antropofágico de 1922, será o mote 
e o encanto do espetáculo. A peça acontece às 
sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 
19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), R$ 
15 (meia-entrada) e R$ 12 (trabalhadores do 
comércio e seus dependentes). A classificação 
é 10 anos.

literatura
De 22 a 25 de outubro, das 17h às 22h, 

o Mezanino do Sesc Palladium (Rua Rio de 
Janeiro, 1046, Centro) recebe o projeto Arte da 
Palavra. Iniciativa do Departamento Nacional 
do Sesc, o projeto apresenta o Circuito de 
Criação Literária, uma oficina que tem como 
objetivo compreender o desenvolvimento das 
relações sociais de gênero, raça, culturais e 
econômicas das mulheres participantes do 
laboratório, e suas consequências na vida 
cotidiana delas e em suas leituras e escritas. 
Ler e ouvir as vozes dessas mulheres, muitas 
vezes excluídas e marginalizadas do processo 

de criação na história oficial e na literatura. O 
evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas 
presencialmente no Sesc Palladium, de 27 de 
setembro a 22 de outubro. Os interessados de-
vem levar RG e CPF. Menores de 18 anos devem 
inscrever-se acompanhados do responsável. A 
classificação é 16 anos.

Já no dia 25, o Arte da Palavra apresenta 
o Circuito Oralidades, no Teatro de Bolso do 
Sesc Palladium. Será às 19h30 e contará com 
as presenças dos poetas pernambucanos Agda 
Moura e Gleison Nascimento. Os dois se juntam 
para mostrar ao público um Pernambuco diver-
so e íntimo. o evento é gratuito e a retirada 
de ingressos deve ser feita 30 minutos antes do 
início. A classificação é 15 anos.

dança
No dia 30 de outubro, o Grande Teatro 

do Sesc Palladium recebe Eureka, espetáculo 
da companhia italiana de dança moderna 
Kataklò Athletic Dance Theater. Eureka, famosa 
exclamação do matemático grego Arquimedes, 
para celebrar uma descoberta surpreendente, 
foi inspiração para Giulia Staccioli compartilhar 
com seu público a busca por um movimento 
novo, expressivo, teatral, compreensível e 
apreciado por todos. Dividido em duas partes, 
o espetáculo ora é intenso, poético, evocativo 
e ora é colorido, enérgico, envolvente e irônico. 
A apresentação será às 20h30, com ensaio 
aberto, às 15h.
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70% das mulheres com câncer de mama
precisam passar pela mastectomia

Retirada do seio abala a autoestima feminina

tipos de mastectomia
 Simples: é o tipo mais comum. Neste procedimento, o cirurgião 

remove toda a mama, incluindo o mamilo, mas não remove os linfo-
nodos axilares e o tecido muscular sob a mama.

 Dupla: se a mastectomia é feita em ambas as mamas é denominada 
dupla ou bilateral. Esse procedimento é, muitas vezes, considerado 
como uma cirurgia preventiva para mulheres com alto risco de desen-
volver câncer na outra mama.

 Poupadora da pele: neste processo, a maior parte da pele da mama 
é preservada. A quantidade de tecido mamário removido, geralmente, 
é a mesma que numa mastectomia simples. Nesses casos, implante ou 
tecido de outras partes do corpo são usados   para reconstruir a mama.

 Poupadora do mamilo: este procedimento é uma variação da mas-
tectomia poupadora de pele. É uma opção para mulheres que têm um 
tumor pequeno, em estágio inicial, próximo à parte externa da mama, 
sem sinais de doença na pele ou perto do mamilo. O tecido mamário 
é removido, mas a pele da mama e o mamilo são preservados.

 Mastectomia radical modificada: a mastectomia radical modificada 
combina a mastectomia simples com a remoção dos linfonodos axila-
res, denominada dissecção do linfonodo axilar.

Descobrir o câncer me 
fez ter as piores sen-
sações possíveis. Tive 

medo de tudo. E quando meu mas-
tologista disse que não seria possível 
salvar a minha mama, caí em uma 
tristeza profunda. Após a cirurgia, não 
conseguia nem me olhar no espelho”. 
Esse é o depoimento da assistente so-
cial Lucilia Rosa, que foi diagnosticada 
com câncer de mama em estágio II 
e teve que passar pela mastectomia 
(retirada da mama) pelo fato do 
tumor ter ocupado 50% do seio.

Assim como ela, estima-se que 
70% das mais de 59 mil mulheres 
acometidas pelo câncer de mama 
precisam passar pela mastectomia. 
O processo abalou a autoestima de 
Lucilia. “Tive medo durante todo 
o tratamento. A gente cria uma 
sensação de impotência diante da 
situação. Não sabia se conseguiria 
aguentar o sofrimento e, após a ci-
rurgia, não consegui ficar à vontade 
na frente do meu marido”.

Foi preciso terapia para que ela 
conseguisse se reinventar. “Meu emo-
cional entrou numa gangorra, uma 
hora estava bem, depois não estava 
mais. Minha autoestima melhorou 
muito após o processo de reconstru-
ção. Voltei a sentir segurança e a ter 
o controle da minha vida. Hoje, digo 

que tudo é questão de paciência. O 
câncer é uma fase ruim. O segredo é 
não desistir de si mesma”.

A mastologista e diretora da 
Sociedade Brasileira de Mastologia - 
Regional Minas, Bárbara Pace, expli-
ca que a mastectomia vai depender 
do tipo de câncer. “Antes, todas as 
mulheres acometidas pela doença 
eram submetidas a retirada total 
da glândula mamária. Mas, com o 
avanço da medicina, eventualmente, 
os cânceres menos agressivos pas-
saram a ser tratados com cirurgias 
conservadoras”.

Nesse caso, retira-se o tumor 
com uma margem de segurança. 
“A cura é semelhante. O que difere 
quem vai passar por um procedimen-
to mais agressivo e quem vai passar 
por uma cirurgia conservadora é o 
tamanho do tumor e o tanto que 
ele compromete a pele”.

O diagnóstico precoce, foco 
da campanha Outubro Rosa que 
promove a prevenção ao câncer de 
mama e a importância da descober-
ta rápida, pode evitar a retirada. “O 
tamanho da lesão é um divisor de 
águas no tratamento. As pacientes 
que descobriram a patologia no 
começo vão, em sua maioria, para 
a cirurgia conservadora. E aí vem 
a importância da campanha, que 
enfatiza a relevância do acesso a 
esse diagnóstico, principalmente a 
mamografia”.

Autoestima

Bárbara observa o impacto 
negativo que a doença tem no 
emocional da mulher. “A mama 
está muito ligada à autoestima, 
feminilidade e sexualidade femi-
nina. Quando a paciente tem que 
fazer uma cirurgia mais agressiva e 
mutiladora, é difícil reparar o dano 
psicológico que isso traz”.

A nutricionista Maria Elisa Oli-
veira recorda que receber a notícia 

de que teria que passar pela mas-
tectomia foi chocante. “Descobrir o 
câncer foi um grande susto: tumor 
maligno, invasivo com cerca de 4 cm. 
O médico me disse sem muito rodeio 
que teria que fazer a retirada total 
da mama esquerda. Eu congelei e, 
depois da cirurgia, chorei muito”.

Mas mesmo com o impac-
to, ela decidiu não reconstruir 
a mama. “Percebi que o que 
importa é como sou por dentro. 

Tive acompanhamento de uma 
psicóloga que me ajudou, porém 
meus medos não eram em relação 
à autoestima ou como reagir aos 
olhares de pena das pessoas, mas 
sim sobre a minha vida e a morte”.

Maria diz ainda que a beleza 
vem de dentro. “Nesse momento 
delicado, precisamos buscar a 
força interior que existe em nós. 
E perceber a melhor maneira de 
passar por isso, seja reconstruindo, 
ou não, a mama”.

A reconstrução

O cirurgião plástico Raiff Araújo 
esclarece como funciona o procedi-
mento. “Em fase inicial, é possível 
a reconstrução da mama. Quando 
o tumor é avançado, é necessário 
fazer radio ou quimioterapia antes. 
Mas, em alguns casos, não é possí-
vel fazer a reconstrução total. Con-
tudo, existe algumas parciais 
onde a estrutura anatômica 
da mama é refeita de 
forma a afetar menos 
a autoestima da 
mulher”.

A paciente 
é acompanhada 
por uma cirurgia mul-
tidisciplinar. “É preciso um acom-
panhamento psicológico, porque 
a radio, quimio e hormonioterapia 
que, em muitos casos, são usadas 

para o tratamento podem trazer 
mudanças no corpo. Além disso, 
ela é assistida pelo cirurgião plás-
tico e mastologista”.

A mulher precisa estar curada 
para que faça a reconstrução. “Se, 
eventualmente, existir dúvidas, o 
procedimento pode ser feito após 
a melhora clínica da paciente e 
o resultado da análise patológi-
ca. Atualmente, existem diversos 
materiais que podem ser usados 
para o procedimento, a exemplo, 
o silicone”.

Ele acrescenta que, em alguns 
casos, são usados fragmentos 
de tecidos da própria mulher. “É 
comum a realização com enxertos 
de gordura, retalhos locais ou 
a distância que não obriguem, 
necessariamente, o uso de um 
implante artificial”, conclui.
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leíse costa

AQUI TEM COPASA.
PODE CONFIAR.

Mineiro só confi a em quem conquista sua confi ança. Por isso, o Governo do Estado e a Copasa 
trabalham tanto para levar água com segurança para Minas Gerais. Um estado com as dimensões 
do nosso exige soluções efi cientes para responder a desafi os muito diferentes. Pela qualidade da 
água que oferece, a Copasa é reconhecida nacional e internacionalmente. 
Mas o maior reconhecimento é a tranquilidade que os mineiros têm ao beber a nossa água. Pode 
seguir confi ando, que a gente segue trabalhando por você.

Acesse aquitemcopasa.com.br e saiba mais sobre o que está sendo feito para garantir a qualidade 
da água que você bebe.

Prateados e conectados: projeto ensina idosos
a navegarem em celulares e computadores

gratuito
curso: Fotografia e vídeo
inscrições: Move Cultura - Rua Monsenhor Bicalho, 263 - Eldorado
local: As oficinas serão ofertadas nas oito regionais de Contagem
início: 6 de janeiro de 2020
telefone: (31) 2557-6007
redes sociais: https://www.instagram.com/movecultura/

A costumado a recorrer 
à calma para ensinar 
seus alunos, o profes-
sor de música e piano 

aposentado Oscar Tibúrcio, de 
77 anos, não encontrava alguém 
com a mesma tranquilidade para 
ensiná-lo a usar seu smartphone. 
Foi só esse ano, ao participar da 
oficina de Inclusão Digital do pro-
jeto Hábil Idade, em Contagem, 
que o professor sentou na cadeira 
de aluno e tem tirado todas as 
suas dúvidas sobre como navegar 
na internet.

“O professor é bastante didá-
tico e faz questão de não passar 
para frente antes que os passos 
anteriores estejam completamente 
esclarecidos. Isso é ótimo porque 
agora tenho a sensação de que 
realmente estou nas mãos de um 
professor de verdade!”, comemora 
Tibúrcio. 

De acordo com Nilson Rocha, 
mestre em educação e tecnolo-
gia pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e educador 
responsável pelas oficinas, em qua-
tro semanas, os idosos puderam 
compreender o que é a tecnologia, 
como funciona um computador e 
suas possibilidades. Em sua turma, 
o aluno mais jovem tem 60 anos e 
a mais velha 84. “A ideia é que eles 
criem e-mails, espaços em nuvens 
e, a partir daí, possam ter auto-
nomia para navegar”, pontuou 
Rocha, destacando que, na última 
etapa da oficina, os idosos poderão 
criar um aplicativo.

Segundo o professor, no módulo 
de inclusão digital, o idoso aprende 
desde o histórico do início da compu-
tação até o acesso aos smartphones. 
“Nós emprestamos notebooks, com-
putadores e telefones para a prática 
durante as aulas”, explica. Diferente 
do que se possa imaginar, as maiores 
dificuldades dos alunos não estão 
relacionadas diretamente aos dispo-
sitivos. “Os principais obstáculos são 
os termos em inglês, o tamanho das 
letras e, em alguns casos, os idosos 
não são letrados”.

Segundo dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad), realizada em 2017 
sobre Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), o acesso à inter-
net está presente em 52 milhões de 
residências brasileiras. Entretanto, 
dos 17,6 milhões de domicílios em 
que não havia utilização da internet, 
um dos motivos destacados é o fato 
de nenhum morador saber usar 
a internet (22%). Sobre as faixas 
etárias, enquanto o grupo de 20 
a 24 anos representava 88,4% dos 
usuários, o menor percentual era 
entre os usuários com 60 anos ou 
mais (31,1%).

De acordo com Rafael Aquino, 
um dos idealizadores do projeto, a 
ideia é englobar o máximo de idosos 
possíveis, desvendando histórias, 
desenvolvendo talentos e valorizando 
os moradores da cidade. Ele salienta 
que o projeto teve como base o novo 
perfil do idoso brasileiro, que está 
mais ativo e tem acesso às tecnolo-
gias atuais. “A população brasileira 
vem envelhecendo nos últimos anos 
acima da média mundial, e identifi-
camos poucos projetos que atendem 
esse perfil. Os comportamentos 
mudaram e, hoje, ele está com a 
vida mais ativa, por exemplo, no 
mercado de trabalho. E, claro, o idoso 
não está isento das modernidades e 
do universo da tecnologia”, afirma.

As oficinas de Inclusão Digital, 
voltadas para pessoas a partir dos 
60 anos e residentes em Contagem, 
terão um total de 16 encontros. 
As aulas fazem parte das ações do 
Projeto Hábil Idade que, durante um 
ano, desenvolverá diferentes ativida-
des no município metropolitano e 
capacitará mais de 300 idosos. Após 
a oficina, a Associação Move Cultura 
ofertará o curso de fotografia e vídeo, 
previsto para o início do próximo ano.

serviço

todos os alunos da oficina do projeto hábil idade têm acima de 60 anos
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9 em cada 10 brasileiros utilizam
o Youtube para estudar

descomPlicA
Conta com auxílio de diversos professores para produzir ví-

deos de todas as matérias do ensino médio, com foco no Enem.

mAtemáticA rio
Apresentado pelo professor Rafael Procópio, o canal produz 

conteúdo diverso relacionado à matemática.

AulA de:
Assim como o Descomplica, o canal Aula De produz con-

teúdo de diferentes matérias e conta com vários professores.

me sAlVA!
Dispõe de conteúdo de ensino médio e superior de várias 

matérias.

biologiA totAl
É apresentado pelo professor Paulo Jubilut e traz conteúdos 

de biologia de forma descontraída.

FísicA totAl
Vídeo aulas para descomplicar o mundo da física, para os 

alunos que se preparam para o vestibular.

english in brAzil
Dicas sobre pronúncia, gramática, vocabulário, viagem, 

curiosidades e bate-papos com convidados sobre a língua 
inglesa.

ProFessor noslen
Canal voltado para o ensino da língua portuguesa e re-

dação, com o intuito de facilitar a aprendizagem de maneira 
rápida e divertida.

dez de histÓriA
Tudo sobre história com foco no vestibular, apresentado 

pelo professor Victor Rysovas.

A maneira como os brasileiros con-
somem vídeos da internet tem mudado 
ao longo dos últimos anos. Se antes a 
plataforma era usada apenas para lazer 
e entretenimento, agora também serve 
como fonte de aprendizado para muita 
gente. Segundo a pesquisa Video Viewers, 
feita pelo Google, 9 em cada 10 pessoas 
utilizam o YouTube para buscar conteúdo 
educacional. Os números podem ser 
explicados pela facilidade no acesso das 
informações e pela forma simples em que 
conteúdos complexos são transmitidos.

E o acervo disponível online é bem 
extenso, variado e gratuito. Existem ca-
nais que são voltados para o ensino da 
matemática, física, química, português, 
história, assim como aqueles com con-
teúdo mais diversificado. Para prender a 
atenção do usuário, alguns vídeos trazem 
a explicação de maneira descontraída e 
com alguns efeitos visuais que ajudam a 
fixar as lições. O levantamento também 
mostrou que 75% usam os smartphones 
para assistir ao material.

O estudante Gustavo Paiva, 16, tinha 
dificuldades na disciplina de física. Sem 
condições de pagar por aulas particulares, 
o rapaz encontrou nos vídeos online uma 
forma de desenvolver o aprendizado. “Essa 
é uma das matérias mais complicadas. 
Consigo interpretar todas as questões e 
montar a equação. Mas quando chega na 
parte de usar as fórmulas fica difícil e nunca 
chego em um resultado. Às vezes, levo qua-
se uma hora para resolver coisas simples. 
Mesmo prestando atenção e pedindo ao 
professor para explicar novamente, não 
consigo absorver muito bem o conteúdo”.

Ele descobriu um canal no YouTube 
com diversos vídeos que explicam a maté-
ria de forma didática. “É um complemento 
do que aprendo na sala de aula. E o bom 
é que é de graça e está sempre disponível. 

A gente pode voltar no ponto que quiser, 
assistir várias vezes e pausar para fazer 
anotação. No último bimestre notei que 
minhas notas melhoraram bastante”, 
conta.

Para a professora e especialista em 
educação Raquel Almeida, essa é uma 
tendência constante no Brasil. “Existem 
as faculdades a distância em que os 
cursos são ministrados totalmente pela 
internet, modalidade que conquistou 
muitos alunos ao longo dos anos. Tam-
bém têm cursos que são presenciais, 
mas que uma porcentagem das aulas 
é feita online. Até mesmo a prova do 
Enem passará a ser feita de forma di-
gital. Sendo assim, a maneira como os 
conteúdos são passados em sala devem 
sofrer mudanças para se adaptar a esse 
novo modelo”.

Raquel salienta que a internet já foi 
motivo de problemas dentro de casa, 
pois a maioria dos pais imaginavam que 
ela era usada apenas para lazer. “A gente 
não pode ignorar as potencialidades que 
a ferramenta traz. Aqueles alunos que têm 
mais dificuldade de aprender podem facil-
mente acessar à rede e buscar materiais de 

apoio. Inclusive, quem domina a internet 
tem uma vantagem competitiva a mais no 
vestibular. Isso porque a tecnologia tem 
a questão da interatividade, com vídeos, 
gráficos, exercícios complementares e ani-
mações, que podem melhorar a absorção 
dos conteúdos”.

Ainda segundo a especialista, o aluno 
não só pode estudar pelo computador, 
mas também tem a possibilidade de aces-
sar tudo pelo celular ou tablet. “Com toda 
essa facilidade, o ideal é criar uma rotina 
e evitar distrações. No YouTube, existem os 
vídeos sugeridos que ficam em uma aba 
na lateral. Eles podem acabar desviando 
a atenção. O conselho é criar uma conta 
específica apenas para estudar. Também 
é bom definir quanto tempo por dia você 
vai se dedicar ao assunto. Se já assistiu 
a um mesmo conteúdo diversas vezes e 
não consegue absorver, pare de estudar, 
descanse um pouco e volte depois com 
mais calma”, conclui.

maiores canais com conteúdo educacional

Facilidade no acesso das informações e a forma simples de transmissão
dos conteúdos são fatores que podem explicar os números

“Aqueles alunos que
têm mais dificuldade
de aprender podem
facilmente acessar

à rede e buscar
materiais de apoio”

“A gente pode voltar

no ponto que a gente

quiser, assistir várias

vezes e pausar para

fazer anotação”
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Erico Rocha, guru do marketing digital,
volta ao Expominas com Masterclass Day

Com sua fórmula de vendas online, ele se tornou o principal especialista de marketing digital no Brasil

serviço
Masterclass Day - 6 em 7 
data: 12 e 13 de outubro de 2019
horário: 9h às 20h, dia 12/10, das 9h às 12h, dia 13/10/2019 
local: Arena Expominas – Avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira – BH/MG

informações: www.masterclassday.com.br/bh-out2019/?pi=1040503&pp=1045219

o que é necessário para migrar 
sua carreira para o online? 

Aprender um método de marketing digital que já tenha 
sido testado. 

Criar um site, no qual interessados no produto possam 
cadastrar seus e-mails para receber mais informações. Adotar 
um software para processar os pagamentos (por exemplo, 
Pagseguro e Hotmart). 

Selecionar uma ferramenta para automatizar o envio de 
conteúdo por e-mail para os usuários que quiserem se cadastrar. 

Destinar verba à publicidade na internet.

Nos dias 12 e 13 de outubro, a 
Arena Expominas recebe novamen-
te o evento Masterclass Day - 6 em 
7, como gerar R$ 100 mil em 7 dias, 
com o guru brasileiro do marketing 
digital, Erico Rocha.  

Criado por Rocha, o método 
da fórmula de lançamento propor-
ciona rápido crescimento econô-
mico dos pequenos negócios com 
alavancagem de vendas na web. 
A fórmula é baseada na captura 
dos e-mails dos potenciais consu-
midores e na oferta de produtos 
somente após a construção de um 
relacionamento com esse público.  

A metodologia foi inventa-
da pelo americano Jeff Walker, 

rapidamente se espalhou pelos 
Estados Unidos, e hoje representa 
uma das principais vertentes do 
inbound marketing – a técnica de 

usar conteúdo altamente relevante 
para atrair consumidores, que 
depois acabam naturalmente se 
transformando em clientes.

Ex
po

m
in

as

estudantes do colégio batista 
mineiro são selecionados para 
o “clubes de ciência brasil”

O projeto científico de quatro estu-
dantes do ensino médio do Colégio 
Batista Mineiro – Unidade Floresta, foi 

aprovado na seleção do “Clubes de Ciência 
Brasil”, que tem parceria com pesquisadores 
da Universidade de Harvard.

Em sua terceira edição no Brasil, a Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
promoveu no primeiro semestre de 2019 
uma seleção de candidatos para a partici-
pação certificada em seu Clube de Ciência, 
envolvendo acadêmicos, pesquisadores e 
estudantes do Ensino Médio de todo o país.

Para a seleção, os candidatos passaram 
por avaliações de conhecimentos, incluindo 
redação de um projeto científico com os 
temas preestabelecidos pela universidade. 
Nessa seletiva, foi aprovado o projeto das 

estudantes Letícia Heringer, Lorena Heringer 
e Eloah Bie, da 2ª série, e do estudante Tauan 
Belchior, da 3ª série. “Nós, da equipe de edu-
cadores do Colégio Batista Mineiro, estamos 
orgulhosos de nossos estudantes”, afirmou 
a professora e coordenadora de ensino de 
biologia, Renata Frizeiro.

Com a conquista, eles tiveram a opor-
tunidade de estar entre os melhores estu-
dantes do país a participar de aulas e feiras 
científicas na UFRJ nesse último mês de julho. 
“Foi uma experiência muito construtiva, que 
agregou em nossa vida, porque tivemos 
contato com pessoas que já estudaram 
bastante, com professores de universidades, 
que já fizeram doutorado”, destacou Eloah, 
que pretende seguir a carreira na área de 
ciências biológicas.

Projeto foi desenvolvido por pesquisadores de grandes 
universidades e é realizado pela 3ª vez no país
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da redação

loraynne Araujo

Na última terça-feira (28), na sede 
da Associação Mineira de Supermerca-
dos (Amis), a Trevo Lácteos, indústria de 
laticínios de Minas Gerais, reuniu a im-
prensa para apresentar sua nova linha 
de produtos. Antenada às tendências 
de mercado, a marca se reposiciona 
para ter maior sintonia e sinergia com 
os consumidores.

A proposta da nova identidade a 
direciona para duas assinaturas, Trevi-
nho e Trevinho Kids: uma para o público 
adulto e outra voltada, exclusivamente, 
às crianças. O objetivo da Trevinho é aliar 
alimentação saborosa, com saúde e o 
prazer de viver bem. Com isso, a marca 
trouxe novos produtos, com combinação 
de sabores inusitados e embalagens 
sofisticadas, que se encaixam aos ideais 
nutritivos de toda a família, sendo apre-
sentada por um mix de 30 produtos. A 
linha Tripla Atitude é destaque da família 
com itens zero lactose, zero adição de 
açúcar e zero gordura.  

Durante a apresentação, o gerente 
nacional de vendas, Kleber Malta, falou 
sobre a estratégia de expansão da 
empresa. “Até 2022, estaremos com 

atuação em nível nacional, atendendo 
padarias, lanchonetes, supermercados, 
cash and carry, distribuidores e ataca-
dos. Hoje estamos presentes em mais 
de 10 mil pontos de vendas espalhados 
por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo, São Paulo, Goiás, Brasília, 
Pernambuco e Bahia”, afirma.

Acredita-se que, no primeiro ano, 
com o reposicionamento da marca, 
a empresa colherá como frutos um 
aumento de 10% sobre o faturamento 
da marca e 30% sob a sua cobertura 
e capilaridade nos pontos de vendas.

A gerente de marketing da Trevo 
Lácteos, Clara Ribeiro, explicou o slogan 
da marca “Viva seu bem-estar” que, 
segundo ela, está associado a entender 
que cada cliente tem um bem-estar 
próprio. “Essa é uma preocupação da 
Trevinho e, assim, buscamos apresen-
tar produtos que conversem e propor-
cionem isso para o consumidor. Nossa 
marca tem 27 anos e sua essência, seu 
DNA e sua originalidade serão manti-
dos neste projeto de reposicionamento 
no mercado”.

É esperado que até o final de ou-
tubro seja finalizada essa transição, a 
apresentação da nova identidade e o 
lançamento dos novos produtos.

O prefeito Antônio Almas (PSDB) e o 
secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, 
apresentaram no dia 19, em entrevista 
coletiva à imprensa, o Cadastro Digital da 
Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). No sistema 
web, os contribuintes proprietários ou 
possuidores de domínio útil de imóveis 
e prestadores de serviço autônomo no 
município, seja pessoa física ou jurídica, 
deverão atualizar seus dados referentes 
aos impostos Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e Sobre Serviço de Qualquer Natu-
reza (ISSQN). A Lei nº 13.929, referente ao 
Cadastro Digital, foi publicada no Atos do 
Governo no dia 19.

De acordo com o prefeito, “a atuali-
zação da base cadastral vai melhorar a 
arrecadação, sem aumentar o valor dos 
impostos, e os recursos obtidos poderão 
ser investidos na vida do cidadão, ao serem 
aplicados nos diversos setores do municí-
pio, como saúde, educação, esporte e ou-
tros setores. Além disso, será possível fazer 
correções no sistema, com as informações 
fornecidas pelos próprios contribuintes”. 

Ele acrescentou que, por meio do 
aplicativo Colab, o cidadão que possui 

imóvel cadastrado como lote vago, mas 
que já tenha edificação, poderá enviar 
fotos atualizadas, e o lançamento da 
cobrança devida só será feito a partir 
de 2020.

 Albertoni demonstrou, passo a passo, 
como deve ser feito o cadastro no sistema. 
Para o secretário, “a implantação do Ca-
dastro Digital retrata a proposta da gestão, 
de aliar tecnologia à participação popular. 
Futuramente, as cobranças de impostos 
poderão ser feitas de forma digital, redu-
zindo os custos com impressão de carnês 
e envio pelos Correios”.

Será possível atualizar o endereço de 
correspondência no Sistema Tributário da 
PJF e registrar cadastros de Pessoa Física 
(CPF) e Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
assim como telefone e e-mail para contato. 
Os contribuintes do IPTU que informarem 
a existência de edificação em lote vago e 
o prestador de serviço autônomo que não 
esteja cadastrado deverão relacionar os da-
dos no sistema digital até 27 de dezembro, 
para terem seus lançamentos realizados a 
partir de 2020. Após esta data, o sistema 
sairá do ar, para que seja feito o proces-

samento dos dados até então fornecidos.
O cadastro digital também tem como 

objetivo facilitar a vida do contribuinte no 
cumprimento de suas obrigações fiscais, 
podendo realizar a atualização de dados 
de forma online, por meio do sistema, com 
o auxílio do aplicativo Colab, para forne-
cimento de informações, dispensando a 
necessidade de realizar as transações com 
o Fisco Municipal presencialmente.

Outra finalidade do sistema é pro-
mover a atualização da base de dados 
do município. Estudos realizados pela PJF 
indicam que cerca de 4.500 carnês do IPTU 
e do ISSQN são devolvidos, por ano, pelos 
Correios, devido à inconsistência de dados, 
em especial aqueles relacionados a ende-
reço de notificação, o que gera prejuízo 
para os cofres públicos, decorrente do custo 
da impressão gráfica e envio dos carnês.

O cadastro digital poderá ser acessado 
por meio do portal da PJF, no endereço ca-
dastrodigital.pjf.mg.gov.br, de segunda a 
sexta-feira, das 07 às 21h. Dúvidas refe-
rentes ao sistema podem ser sanadas pelo 
e-mail cadastrodigital@pjf.mg.gov.br ou 
pelo telefone (32) 3690-7632.

casa dos contos recebe exposição dos
artistas josé senna e tiago cruz

Um local que mistura 
gastronomia e cul-
tura. É assim que 
podemos definir o 

restaurante Casa dos Contos 
que, no dia 24, inaugurou mais 
uma exposição de arte que une 
dois artistas que, no primeiro 
momento, podem parecer 
contrastantes, mas não são: 
José Senna e Tiago Cruz. 

Com a temática de retros-
pectiva, os autores seleciona-
ram algumas obras para contar 
a história de suas vidas. “Uma 
coisa semelhante nos dois é o 
fato de ambos serem autodi-
datas nas técnicas nas quais 
desenvolveram seus trabalhos. 

Cada um a seu jeito, José de 
maneira mais tradicional e 
Tiago utilizando elementos 
mais modernos no processo 
de criação, como o uso de 
imagens digitais”, conta Fátima 
Mirandda, curadora da mostra. 

Fátima diz que a ideia desta 
exposição surgiu após uma 
conversa com um dos exposi-
tores, José Senna. “Ele estava 
interessado em expor suas 
obras há algum tempo aqui e 
quando apareceu os trabalhos 
do Tiago, vimos que seria uma 
oportunidade de juntar os dois 
artistas em um mesmo local”.  

A curadora reitera que a 
Casa de Contos está desde 
1975 abrindo as portas para 
mostrar o trabalho de diferen-
tes autores, seja aqueles que 

ainda não são tão conhecidos 
pelo grande público e estão 
começando agora ou quem 
está fora da mídia. “Para quem 
acompanha o cenário cultural 

de Belo Horizonte, já é tradição 
ir na última terça-feira do mês 
ao local acompanhar a inaugu-
ração de uma nova exposição”, 
finaliza.

conheça os artistas:

josé senna: autodidata, o artista plástico iniciou em 1973 
sua carreira em Belo Horizonte, expondo no espaço cultural 
Banco do Progresso. Seus trabalhos, ao longo dos anos, rece-
beram diversos prêmios em Minas Gerais e Rio de Janeiro. Re-
gistra ainda em seu currículo uma importante contribuição na 
publicidade, como ilustrador no Suplemento Literário do Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais e em várias outras edições.

tiago cruz: autodidata, começou a pintar em 1976, tendo, 
a partir da década de 80, realizado exposições e participado 
de salões de arte. Na década de 90 enveredou por trabalhos 
diversos utilizando diferentes suportes tais como estruturas 
montadas em eucatex com formatos distintos. A partir de 2002 
iniciou trabalhos com fotografias e desenhos digitais tendo sido, 
em janeiro/2019, selecionado para a Bienal Europa/América 
Latina realizada no Centro Cultural do Correios / RJ.

serviço: 

evento: Retrospectiva José Senna e Tiago Cruz 
data: de 24 de setembro a 29 de outubro
horário: Das 11h30 até às 02h 
local:  Casa dos Contos
             Rua Rio Grande do Norte, 1065 - Savassi
entrada gratuitaquadro de josé senna

obra de tiago cruz
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Trevinho lança nova
linha de produtos

moacir júnior (diretor de estrutura), Kleber malta (gerente nacional de vendas),
clara ribeiro (gerente de marketing) e reginaldo nogueira (diretor de produção)
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Cadastro digital já está disponível
para contribuintes de Juiz de Fora

Prefeito Antônio Almas com a imprensa
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Falta de manutenção pode levar
síndico e condômino à justiça

O Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal (TJDFT) condenou um condo-
mínio de Brasília a indenizar um con-
dômino que gastou recursos próprios 
para realizar um conserto emergencial 
na tubulação de um prédio comer-
cial. O mau funcionamento da rede 
hidráulica acabou por provocar um 
alagamento na unidade onde funciona 
um sindicato. De acordo com os autos, 
o condômino alertou o síndico sobre a 
necessidade de realizar os reparos, mas 
foi ignorado. O prejuízo foi de R$ 3,5 
mil, que o condomínio foi obrigado a 
ressarcir a entidade.

Casos como esse não são raros e 
demonstram que o síndico deve ficar 
permanentemente atento à necessi-
dade de realizar manutenções. Devem 
ser verificadas a estrutura do prédio, as 
redes hidráulica e elétrica, sistemas de 
segurança, funcionamento de portões 
e elevadores e até as condições dos 
brinquedos do playground. 

Nessas análises, o síndico deve 
observar se há rachaduras superficiais 
ou profundas, vazamentos, fios com 
risco de curto circuito ou mau funcio-
namento dos equipamentos. Em caso 
de algum problema, ele deve procurar 
imediatamente uma empresa espe-
cializada naquele reparo e corrigir o 
dano no menor tempo possível. “Se 
o síndico não fizer esses reparos, pode 
ser responsabilizado se houver algu-
ma consequência mais grave”, diz o 
presidente do Sindicon MG, advogado 
especializado em direito condominial, 
Carlos Eduardo Alves de Queiróz. 

A mesma consciência deve ter os 
proprietários das unidades. Caso um apar-
tamento ou sala apresente problemas 
que possam comprometer o vizinho ou o 
próprio prédio, o dano deve ser consertado 
imediatamente, sob risco de penalização. 

“Chegou ao conhecimento do Sin-
dicon MG um caso de um condômino 
que foi condenado pela Justiça de Mi-
nas Gerais a reparar financeiramente o 
vizinho de baixo, que perdeu renda por 
não conseguir alugar o apartamento 
por um problema de vazamento que 
não era dele. O dono do apartamento 
superior foi obrigado a fazer a reforma 
e, além disso, a indenizar o outro 
proprietário pelos alugueis perdidos 
e pelos custos com taxa de condo-
mínio e IPTU”, conta Queiróz. “Por 
isso, reforçamos a orientação de que 
síndicos e condôminos fiquem atentos 
às reformas reparadoras que têm que 
ser feitas”, conclui o presidente.

Caso seja necessário fazer um con-
serto de telhado, calha ou até mesmo 
uma simples limpeza de caixa de 
gordura, por exemplo, o condomínio 
deve aproveitar o período de seca, que 
vai até meados de outubro, para provi-
denciar os reparos. A manutenção do 
prédio não só evita problemas graves 
como valoriza os imóveis.

Presidente do sindicon mg,
carlos eduardo de queiróz

Caso um apartamento 
ou sala apresente
problemas que possam
comprometer o vizinho
ou o próprio prédio,
o dano deve ser
consertado
imediatamente
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A Prefeitura de Montes Claros, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, e em parceria 
com a iniciativa privada, está dan-
do um novo visual para a Avenida 
Francisco Gaetane (da lateral do 
Parque Municipal Milton Prates 
até o trevo do Anel Rodoviário Sul). 
Estão sendo plantadas 100 mudas 
de palmeiras “rabo de raposa” no 
canteiro central e no trevo.

Está sendo plantada uma 
muda de palmeira a cada 15 me-

tros, o que totalizará 85 árvores. 
Outras 15 palmeiras estão sendo 
arborizadas no trevo, em formato 
de “pé de galinha”, de maneira 
que não atrapalhe a visão e a se-
gurança de condutores, ciclistas e 
pedestres. A parceria da prefeitura 
foi firmada com empresas como 
o Mart Minas, o Condomínio 
Terra Alpha, a Tambasa e a Haras 
Pirâmide.

O coordenador das atividades, 
Clayton Maciel, explica que o 
plantio deve ser concluído ainda 

esta semana. Ele frisa que as 
palmeiras estão sendo plantadas 
de forma ecologicamente correta 
e darão um novo visual à entrada 
da cidade.

O secretário municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável, Paulo Ribeiro, des-
tacou a importância da parceria 
como forma de mostrar que o 
município e a sociedade estão de 
mãos dadas para tornar Montes 
Claros uma cidade melhor para 
se viver.

Contagem: trincheira do Bernardo
Monteiro tem previsão para 2020

Palmeiras embelezam saída
da cidade em Montes Claros

Avenida Francisco gaetane

M
OC

Uma intervenção fará a cone-
xão entre a Via Expressa e a BR-381 
(Rodovia Fernão Dias). Essa é uma 
demanda que trará mais fluidez ao 
tráfego de veículos de um dos prin-
cipais corredores viários da cidade.

Miguel Moreira, 77, é morador 
do Bernardo Monteiro há 41 anos 
e um dos fundadores do bairro. Ele 
é uma das cerca de 30 mil pessoas 
que serão diretamente beneficiadas 
pela construção de uma trincheira na 
Via Expressa, na altura da Refinaria 
Gabriel Passos (Regap), a trincheira 
do Bernardo Monteiro. 

A obra faz parte de um complexo 
viário maior, chamado “Via das 
Indústrias”, e irá facilitar o acesso aos 
centros histórico (Sede) e comercial 
(Eldorado) de Contagem. A previsão 
é que os trabalhos sejam finalizados 
em março de 2020.

A estimativa da Autarquia Munici-
pal de Trânsito e Transporte (Transcon) 
de Contagem é de que, diariamente, 
transitem pela Via Expressa em 
torno de 80 a 100 mil veículos. Com 

as obras, o tráfego de veículos entre 
Contagem, Belo Horizonte e Betim 
será desafogado, e os motoristas 
terão uma opção a mais de acesso.

Em reunião na sede da Asso-
ciação dos Moradores do Bairro 
Bernardo Monteiro (Ascobem) foram 
apresentadas informações relativas à 
construção da trincheira. A conversa 
reuniu representantes da Prefeitura de 
Contagem, do grupo PHV Engenharia 
e da comunidade que vive no bairro. 

A Via das Indústrias congregará 
mais de 25 km de via e está sendo 
viabilizada por meio de investimentos 
da iniciativa privada e convênios que 
envolvem as prefeituras de Contagem 
e Betim. As obras tiveram início em 
duas fases: a primeira ocorreu em 
novembro de 2018. A etapa mais 
recente, à margem da Via Expressa 
de Contagem no sentido Contagem/
Betim, teve início no último dia 16.

O presidente da Associação Co-
munitária dos Moradores do bairro 
Bernardo Monteiro (Ascobem), 
Ronaldo Paulo da Silva, afirma que 

a trincheira possibilitará a atração 
de mais investimentos para a re-
gião. “Moro aqui desde que nasci, 
há 41 anos, e posso testemunhar 
que essa é uma luta antiga. É uma 
satisfação vermos que a Prefeitura 
de Contagem e a PHV estão preocu-
padas em dar uma satisfação para 
a comunidade. Essa obra vai gerar 
empregos e atrair a instalação de 
muitos comércios de indústrias na 
região”, salientou.

O engenheiro da empresa PHV e 
responsável pela obra da trincheira 
do Bernardo Monteiro, Victor Leite, 
diz que, para entrar na execução 
da trincheira, foi preciso esperar as 
alças ficarem prontas. “Queríamos 
causar o menor impacto possível à 
população e a todas as pessoas que 
passam por ali diariamente. Nós já 
executamos o trecho da Via Expressa 
até o primeiro ponto de intervenção 
com a linha férrea. Esse trecho já está 
pronto, foi feito com pavimento rígi-
do, que tem uma qualidade melhor 
e é mais durável. A previsão é de que 
as obras estejam prontas em março 
do ano que vem”.

O coordenador de Obras de Mo-
bilidade da Transcon, o engenheiro 
Fernando Gardini, reforça que a 
construção da trincheira faz parte de 
um conjunto de obras que vêm sendo 
executadas em Contagem e que têm 
o objetivo de melhorar as condições 
de mobilidade.

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quem sAbe, sAbe Advogado & jornalista

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119

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

AProVAção dA culináriA do sudeste

A gastronomia foi um dos serviços 
mais bem avaliados por estrangeiros que 
visitaram o Sudeste em 2018, segundo 
o estudo da Demanda Turística Interna-
cional no Brasil, que captou índices de 
aprovação de 94,4% a 97,3%. Segundo 
o levantamento, encomendado pelo 
Ministério do Turismo, Argentina, Estados 
Unidos e Portugal lideraram a emissão 
de viajantes à região. O Rio de Janeiro 

abriga o principal destino de viajantes a 
lazer. Já a capital paulista é a líder na che-
gada de turistas a negócios. A pesquisa 
também indica a aprovação da hospi-
talidade na região, com percentuais de 
94,9% a 97,9%. De acordo com o estudo, 
além das capitais fluminense e paulista, 
alguns dos destinos mais procurados no 
Sudeste são Belo Horizonte, Uberlândia 
e Ouro Preto, em Minas Gerais; Macaé 

e Paraty, no Rio; Ubatuba e Campinas, 
em São Paulo, e Vitória e Vila Velha, no 
Espírito Santo. A pesquisa, realizada ao 
longo de 2018 com 39 mil turistas de 
outras nacionalidades, revelou que a 
experiência turística no Brasil superou 
ou atendeu plenamente a expectativa 
de 87,7% dos entrevistados, e 95,4% 
pretendem voltar ao país.

(fonte: Ministério do turismo)

crescem os acidentes com os radares desli-
gados nas estradas federais. Com a justificativa de 
que existia uma indústria da multa, quase todos os 
radares fixos em operação no início do ano foram de-
sativados desde março pelo governo federal. Os efeitos 
da mudança da política de fiscalização começam a 
ter reflexos negativos. Nos sete primeiros meses do 
ano, houve um crescimento no número de acidentes, 
com mortes e feridos nas estradas, pois os motoristas 
estão começando a pisar mais no acelerador após o 
desligamento dos radares. É preciso ter uma política 
de educação para se criar uma cultura de segurança 
ao volante, porque somente com prudência e respeito 
às leis de trânsito é que se poderá reduzir os acidentes 
automobilísticos.

couvert artístico e a gorjeta de 10%. É comum a 
cobrança de gorjeta em bares, restaurantes, casas no-
turnas, hotéis, pousadas etc., como forma de gratificar 

garçons e outros empregados desses estabelecimentos 
no momento em que a conta do consumo é apresentada 
ao cliente, fazendo com que sobre o total seja acrescido 
10% a tal título. No entanto, muitas vezes, essa cobran-
ça é imposta ao consumidor, que acaba se sentindo 
constrangido pelos estabelecimentos. Trata-se de uma 
prática abusiva, e, portanto, ilegal. A Lei Municipal 
10.489/2012 diz que os estabelecimentos são obrigados 
a informar que o pagamento dos 10% é opcional, ou 
seja, o cliente paga se quiser. Já para o couvert artístico, 
a cobrança do valor só pode ser feita se houver algum 
tipo de atração presencial, como bandas ou cantores 
ao vivo. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, 
todo o cliente tem o direito de saber o valor que será 
cobrado ao entrar no local. Esse aviso precisa ficar em 
um ponto de fácil acesso e visível. Caso o local não 
apresente nenhum tipo de especificação, o consumidor 
não é obrigado a pagar pelo couvert artístico. Então, ao 
sair para se divertir, fique atento e exija os seus direitos.
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luiz gherardi,
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semana no sítio
em esmeradas

http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/2016-02-04-11-54-03/demanda-tur%C3%ADstica-internacional.html
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loraynne Araujo

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos

deliciosos e aquela
costela no bafo

Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

Fone: (31) 99646-2711
o seu consórcio multibrasileiro

Desde sua criação, cuja data é um 
tanto incerta, o futebol vive envolvido 
em polêmicas e histórias de todos os 
tipos. Algumas pesquisas indicam que 
sua invenção aconteceu na China, 2.500 
anos antes de Cristo. Na época as partidas 
eram verdadeiras guerras. A bola era um 
crânio e o perdedor condenado à morte. 
Outras pesquisas mostram que o futebol 
moderno, mais ameno, mas não menos 
guerreiro, começou na Inglaterra entre 
os anos de 1860/70. 

O fato é que o futebol ganhou um 
desenvolvimento impressionante, caiu 
nas graças do povo e virou paixão nacio-
nal em vários países. Ao longo dos anos 
o futebol foi deixando de ser apenas uma 
forma de lazer para se transformar em 
algo que movimenta grandes disputas e 
montanhas de dinheiro. 

Para organizar tudo isso, em 1904, 
foi criada a Federação Internacional de 
Futebol Associação (Fifa), cuja sede fica 
em Zurique – Suíça. A Fifa com mão de 
ferro e poder absoluto criou e regulamen-
tou as regras do futebol, assim como as 
formas de disputas de todas as competi-
ções, desde os mais simples torneios até 
a importante Copa do Mundo. Uma das 
principais preocupações da Fifa é com a 
manutenção da ordem e da disciplina, 

não só dentro de campo, como de forma 
especial com relação ao público.   

A entidade maior, diretamente ou 
por intermédio das suas confederações 
filiadas vem lutando bravamente contra 
todas as formas de violência dentro das 
praças esportivas, aplicando punições 
aos infratores. Entretanto, de uns tempos 
pra cá, um problema maior chama a 
atenção dos dirigentes da Fifa. 

O crescimento dos atos de racismo 
contra jogadores, treinadores, dirigentes, 
clubes e torcedores dentro dos estádios. 
Para tentar estancar tremendo pre-
conceito, a Fifa reformulou seu código 
disciplinar que não sofria mudanças 
desde 2004. 

Este novo Código Disciplinar que está 
entrando em vigor tem como um dos 
pilares a luta contra o racismo. O objetivo 
é penalizar tudo que possa ser considera-
do comportamento discriminatório para 
qualquer situação relacionada à raça, 
cor da pele, origem étnica, nacional ou 
social, gênero, deficiência, orientação 
sexual, idioma, religião, opinião, política, 
riqueza, nascimento ou qualquer outro 
status ou motivo.

As punições previstas são pesadas. 
Atletas, membros das comissões técnicas 
e dirigentes, além de multas, podem ficar 

suspensos de 10 jogos a eliminação. O 
clube pode perder vários mandos de 
campo e ter seu estádio interditado.  

O torcedor que provocar qualquer 
ato de racismo será proibido de ter 
acesso aos locais dos jogos por tempo 
determinado, além de ser entregue as 
autoridades de cada país para o devido 
processo criminal. O esforço, segundo a 
Fifa, é proteger a sociedade como um 
todo, utilizando a força do futebol para 
servir como instrumento de transforma-
ção, de união, de alegria entre os povos. 

Não é tarefa fácil. Infelizmente mui-
tos ainda pensam que futebol é guerra. 
Utilizam o que deveria ser puro lazer para 
descarregar sua ira contra tudo e contra 
todos, tendo como escudo para tanta 
coragem, o álcool e a droga.

Mas como a grande maioria dos 
envolvidos direta ou indiretamente com 
o futebol é formada por gente do bem, 
que tem amor e respeito pelo esporte e 
pelo próximo, acreditamos que a chance 
de tudo melhorar é muito grande.  

Para aqueles que ainda vivem na 
idade da pedra, com a cabeça e o coração 
cheios de violência e preconceito, um 
recado em alto e bom som. A Fifa avisa 
que a tolerância é zero.

Até a próxima!

Natação fortalece vínculo
entre mães e bebês

Fifa: tolerância zero

O s primeiros meses de 
vida constituem uma 
fase fundamental para 
o desenvolvimento da 

criança, pois ela está aprendendo 
a juntar elementos para a sua 
formação e esse processo pode 
ser auxiliado por diversos estímu-
los, incluindo a natação. Além de 
melhorar a coordenação motora 
e aumentar a resistência cardior-
respiratória e muscular, a prática 
também previne várias doenças. 
E, é devido a esses benefícios 
que algumas mães e bebês estão 
fazendo natação juntos. 

 Esse é o caso da empresária 
Ana Paula Faria. Ela conta que está 
praticando a atividade com seu 
filho, Pedro, 8 meses, há apenas 
um mês e já notou mudanças tanto 
nele quanto nela. “Percebi que o 
Pedro está mais ativo. Começou 
a comer mais e também a dormir 
de tarde. Antes, ele brigava contra 
o sono. Também está quase enga-
tinhando, devido ao fortalecimento 
da musculatura. Já estou menos 
estressada, pois tenho a rotina de 
sair de casa e conversar com outras 
pessoas. Continuo cansada, mas é 
uma atividade gostosa”. 

Ana Paula relata que conhe-
ceu essa atividade por meio de 
um aplicativo chamado BabyCen-
ter, no qual há dicas e informa-
ções sobre a gestação e desen-
volvimento dos nenéns a cada 
mês. “Foi por ele que conheci as 
atividades que os bebês podem 
fazer. Fiz algumas pesquisas e 
encontrei estudos que mostram 
como a atividade física é impor-
tante para o desenvolvimento. 
Conversei com o pediatra e ele 
autorizou, dando uma declaração 
dizendo que o Pedro estava apto 
à natação”.

Para além disso, a empresária 
reitera que o laço entre ela e o 
filho também aumentou após as 
aulas. “É um trabalho de confian-
ça bem legal. Tem uma parte da 
aula que o bebê tem que pular 
na água para a mãe pegar. Na 
primeira, Pedro ficou em dúvida, 
já na segunda, ele olhou para 
mim e se jogou. É muito bom ver 
como ele confia em mim”.

como é a aula?

Durante as aulas, o bebê não 
vai aprender as modalidades de 
nado. O que ele executará são ati-
vidades mais simples, para treinar 
a coordenação motora, a agilidade 
e a resistência cardiorrespiratória. 
A dinâmica da atividade é basica-
mente a inclusão de brinquedos na 
água para os pequenos pegarem 
(um dos exercícios é jogar algo 
a certa distância e carregar o pe-
queno para agarrá-lo) e eles têm 
contato com outros bebês, o que 
estimula a sociabilidade. Além dis-
so, elas costumam variar entre 30 e 
45 minutos, pois as crianças muito 
novas não se concentram em uma 
mesma atividade por muito tempo. 

A professora de natação Rena-
ta Carvalho diz que as aulas são 
cantadas e, a partir das músicas, 
é que se executam os exercícios. 
“Geralmente, a água acolhe mais a 
criança, ela consegue fazer melhor 
o movimento, tanto durante esse 
momento quanto após, seja para 
engatinhar, caminhar, etc. Ademais, 
por ter a música, também facilita o 
aprendizado da linguagem”. 

Para finalizar, Renata reitera 
que a presença da mãe é fun-

damental para o sucesso dessa 
atividade. “Por ser um ambiente 
estranho, a mãe, com afetividade 
e confiança, vai acolher a criança. 
Além disso, recomenda-se que os 
bebês iniciem as aulas depois dos 
6 meses de vida, após estarem com 
todas as vacinas em dia”. 

Qualquer criança pode fazer 
natação, desde que tenha a libe-
ração médica e não apresente 
quadros repetitivos de otite e nem 
esteja doente no dia da aula. 

Academia espaço Fitness Aquca club 

endereço: Avenida Cristovam Chiaradia, 55
Bairro Buritis - Belo Horizonte - MG 
telefone: (31) 3378-9779 
Valor: de R$ 254 a R$ 329.

onde fazer?“recomenda-se
que os bebês
iniciem as aulas
depois dos 6
meses de vida,
após estarem
com todas as
vacinas em dia”
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