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Poupar dinheiro
é a principal meta
financeira EM 2020

A

no novo, meta antiga. Mais uma vez o desejo de
guardar dinheiro é o principal objetivo dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa realizada
pela CNDL em parceria com o SPC Brasil. Além
de poupar, as pessoas também pretendem planejar uma
viagem, reformar ou comprar uma casa e sair do vermelho.
Economizar dinheiro também foi a principal meta da população no ano passado, contudo, ela não foi cumprida. Para a
economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a reserva
econômica é a “cereja do bolo”. “Isso mostra que a pessoa
conseguiu se organizar financeiramente e gastou os recursos
com mais eficiência”.

ECONOMIA – PÁGINA 5

79% dos brasileiros
recebem informações
por meio do WhatsApp

Fim das coligações para
candidatos a vereadores
coloca partidos em xeque

O uso do WhatsApp como principal forma de troca de mensagens já
é um hábito mundial. Estima-se que 136 milhões de pessoas utilizem
o aplicativo no Brasil. Por aqui, ele também tem outra função: trazer
informação. Uma pesquisa feita pelo Senado e Câmara Federal apontou
que 79% da população usa a ferramenta para receber notícias.

O pensamento positivo é de suma importância para que
o universo conspire a favor de uma pessoa. Segundo a instrutora de ThetaHealing, Amanda Pissolati, quando somos
negativos, criamos crenças limitantes e o que acreditamos
passa a travar nosso sucesso na vida financeira, amorosa
e outros âmbitos.

Geral – Página 8
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Cuidados ginecológicos devem
ser mantidos na terceira idade

Nova Lima tem o maior
jardim vertical do estado

A expectativa de vida das brasileiras aumentou consideravelmente nos últimos anos, por isso, os cuidados para chegar à terceira
idade, com saúde, devem ser redobrados. Uma das formas de conseguir isso é manter visitas periódicas ao ginecologista, pois esse
especialista tem um papel importante tanto na prevenção como
no diagnóstico e tratamento de doenças durante a vida da mulher,
seja na puberdade ou velhice.

Política – Página 3

Você sabe o que mudou
com as novas regras
do cheque especial?
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Aumenta o movimento
nas academias nos
primeiros meses do ano

PMNL

Divulgação

Com o fim das coligações partidárias
para os candidatos a vereadores, os partidos políticos de Minas estão apostando nos
nomes de alguns prefeitos para manterem
sua popularidade, tanto em Belo Horizonte
como nas outras maiores cidades mineiras.
Com o encerramento das alianças entre as
siglas depois de décadas, a lei exige que
cada legenda registre seus aspirantes ao
legislativo municipal e apresentem um percentual mínimo de 30% de mulheres, caso
contrário, o registro não vai ser permitido
perante a justiça eleitoral.

Pensar positivo pode ser
a chave para evitar crenças
limitantes e alcançar o sucesso

O primeiro jardim vertical de Minas e o segundo do país
está localizado em Nova Lima. O espaço tem 3.000 m² e
conta com 4 mil mudas ornamentais plantadas. O lugar
ocupa toda a estrutura da fachada do prédio onde funciona
o Centro Empresarial Vila da Serra, em uma das principais
avenidas do Vale do Sereno, na zona sul da cidade.
Cidades – Página 11
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Crença limitante: como a
mente pode impedir seu sucesso
Nat Macedo

Que você tenha um próspero
ano novo”. Quem é que nunca
ouviu essa felicitação nas
festas de fim de ano? Contudo, prosperar
parece mais difícil do que parece. É
que, segundo estudos, o sucesso em
inúmeros âmbitos da vida depende de
nós mesmos, mas, estamos acostumados
a criar empecilhos. Esse fenômeno é compreendido como crença limitante, ou seja,
quando algo que você acredita te limita de
alguma forma.
Segundo a instrutora de ThetaHealing,
Amanda Pissolati (foto), crenças negativas
influenciam diretamente na prosperidade
do nosso dia a dia, além de afetar a vida
amorosa, profissional, financeira, etc.

Qual é a relação entre mente e sucesso?

Como evitar essas crenças? Qual a
forma de sair dessa limitação?

Os nossos pensamentos atraem o que
queremos. Se somos negativos, pensamos que
temos muitas contas para pagar e focamos nisso, mais dívidas vão chegar sem que estejamos
preparados para elas. Contudo, se refletirmos
e agirmos com responsabilidade, acreditando
que somos prósperos, o universo irá conspirar a
nosso favor. É essa a relação entre nossa mente
e o sucesso das nossas ações. É importante
lembrar que existem, em nosso subconsciente,
várias crenças e elas podem ser limitantes ou
potencializadoras do nosso sucesso.

Às vezes para pertencer a um grupo ou
roda de conversa aceitamos várias crenças
limitantes como: “a vida não está fácil”, “eu
não tenho dinheiro para nada”, etc. Contudo,
podemos não aceitar isso em nosso sistema de crenças e buscar meios para mudar,
entendendo quais são essas crenças, o que
as causam, definindo objetivos e as substituindo por uma ideia mais fortalecedora. O
ThetaHealing, conjunto de técnicas de cura
energética, quântica e espiritual, vem como
um aliado para mudar essas limitações. Por
isso, uma sessão ou o curso da prática pode
ser uma boa saída.

Arquivo Pessoal

O que são as crenças negativas?
Existem níveis de crenças, algumas são formadas a nível genético e outras pelo consciente
coletivo. Há também as que são construídas do
1° a 7° ano de vida e outras pelo local/país que
nascemos/vivemos. As negativas são conhecidas
como limitantes, pois nos impede de sermos a
potência que podemos ser e somos. Essas crenças, por exemplo, nos fazem acreditar que somos
incapazes de ganhar muito dinheiro trabalhando
com o que gostamos, que não vamos ser felizes
no amor, que é impossível conseguir um emprego
melhor, etc.

O começo de um novo ano é o momento ideal para refletir sobre isso?
Nós podemos, e devemos, repensar nossa vida
em qualquer época do ano. Mas, muitos acreditam que essa reflexão deve acontecer apenas no
final/início de um novo ano. Mas, independentemente do período, é sempre importante revermos
nossos hábitos, potencializar os aspectos que
gostamos, que estão dando certo e checar tudo
o que não está indo bem ou que não gostamos,
para melhorar e sermos a potência que viemos
ser neste mundo.

Como o ThetaHealing nos auxilia?
A técnica ajuda a pessoa a ver quais crenças
a limitam e a potencializá-las. Um outro ponto
importante é que a prática vai auxiliar o indivíduo
a compreender que não é preciso aceitar tudo que
o mundo oferece e nem adquirir mais crenças
limitantes a cada conversa que se tem no dia a dia.

Qual a importância de se refletir sobre o
impacto da negatividade no dia a dia?
Ao tomar consciência da nossa negatividade
temos a oportunidade de mudar e de buscar
meios para sermos mais leves e tranquilos no cotidiano. Entendendo isso, será mais fácil aproveitar
a vida, sorrir e enxergar o lado bom das coisas.

Dicas para ser mais positivo em
Ser grato por tudo;
Aproveitar a vida;
Fazer passeios ao ar livre;

Tirar um tempo para ficar com você mesmo;
Ser seu melhor amigo;
Evitar fofocas e energias de baixas vibrações como
raiva, ressentimento, remorso, etc.

EDITORIAL

Wagner Dias Ferreira

Devedores contumazes

E

m Brasília, está em curso uma tese indicando que, em breve, os
devedores contumazes, além de serem obrigados pela justiça a
pagarem suas dívidas com a União, ainda podem ser processados
criminalmente. Na avaliação dos juristas brasileiros, isso seria um avanço
na nossa legislação. A propósito, já está no âmbito do Congresso Nacional,
o Projeto de Lei 1.646/19 estabelecendo critérios para julgar os sonegadores de maiores escalas, isso é, pessoas físicas ou jurídicas cujos débitos
ultrapassem os valores de R$ 15 milhões em um período compreendido
em mais de um ano. No entendimento do governo federal, essa situação
tem mais a ver com a fraude fiscal do que com um devedor comum.
Aliás, é corriqueiro ouvir que, no Brasil, os poderosos não pagam
impostos e a responsabilidade acaba recaindo sobre os menos favorecidos. Analisando-se sob este prisma, não há dúvidas: já era hora de algo,
efetivamente, concreto ser feito. Resta saber se o poder central, com
inúmeros problemas, terá condições de fiscalizar e fazer valer a aplicação
da nova medida a ser implementada.
No debate em curso está previsto um castigo para os inadimplentes, uma
vez que autoriza os órgãos da administração tributária da União a implementar procedimentos administrativos, impondo restrições, chegando, inclusive,
ao cancelamento do cadastro CNPJ ou CPF, impedindo que os denunciados
possam usufruir de algum tipo de benefício fiscal pelo prazo de 10 anos.
Em contrapartida, para quem já está cadastrado como mau pagador,
o poder público oferece uma vantagem aos interessados: a nova lei prevê
que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional possa oferecer condições
diferenciadas, chegando a um desconto médio de até 50% no valor total
da dívida e parcelamento em até 60 meses.
Para conseguir esse benefício, o contribuinte terá de provar estar agindo de boa-fé, ou seja, não praticar atos visando ludibriar as autoridades
nacionais. O bojo do projeto em tramitação estabelece, com nitidez, que
os abatimentos incidirão apenas no que se refere as parcelas acessórias,
como juros e multas.
Em relação a esse ponto, a imprensa mineira fez, semana passada, um
levantamento no qual expôs os 10 políticos com maior índice de débitos
com a União. Na maioria, são prefeitos, deputados estaduais e um único
parlamentar federal. Na sondagem foi calculado uma dívida em torno
de R$ 9 milhões, contendo nomes de políticos do nosso estado. A cifra é
espantosa, mas não chega a R$ 15 milhões, teto estabelecido por Brasília
para um único sonegador ser considerado acintoso.
Com certeza, aqui, entre as montanhas de Minas Gerais, existem
grandes indústrias e empresas de renome enquadradas no perfil de
descumpridor de seus compromissos perante o fisco nacional. Ou seja,
não apenas os políticos estão nesta lista de Brasília, ela também é nutrida
por empresários e cidadãos acima de qualquer suspeita.

2020

Advogado
Contato: wagnerdfadvogado@uol.com.br

Democracia: erro sem ensaio
O início de 2020 traz o término do
primeiro ano de governo do presidente
Bolsonaro. É importante ressaltar que é
um governo eleito democraticamente,
mas ao qual não se pode poupar críticas.
Desde o nepotismo até as posturas inconstitucionais e violadoras do livre exercício
da atividade de imprensa.
No Brasil, é importante lembrar que
a função constitucional da Instituição
Presidência da República é dupla: a de
representação da República Federativa
do Brasil e a de chefia do Poder Executivo. Houve a liberação de entrada de
norte-americanos no Brasil sem a devida
reciprocidade naquele país.
Houve a atitude de tentar nomear o
próprio filho como embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, apresentando como
única qualificação o fato de que o candidato a diplomata sem carreira sabia fazer
hambúrguer. Sendo este o início de um
desastre absurdo nas relações internacionais brasileiras.
Interferiu em assuntos internos do
conflito judeus e palestinos, que já é tão
sério, promovendo um reconhecimento de
capital de Israel completamente fora da
pauta que vinha sendo conduzida pelos
diplomatas brasileiros. De forma completamente desnecessária, já que poderia
manter ótimas relações com Israel sem
essa atitude.
Interferiu, emitindo opiniões no
processo eleitoral da Argentina, ao escolher de antemão um candidato que
foi derrotado nas urnas, provocando o

maior constrangimento em termos de
diplomacia internacional para o Brasil,
já que na posse do presidente argentino
o presidente brasileiro, humilhado pela
própria arrogância, não pôde se fazer
presente. E a situação diplomática atual é
uma derrota do Governo Bolsonaro.

É importante
ressaltar
que é
um governo
eleito
democraticamente,
mas ao qual
não se
pode poupar
críticas

A atitude do presidente brasileiro
em termos de diplomacia internacional
é um claro movimento contrário à tendência mundial que é a organização em
blocos para se proteger da globalização
ocasionada pelo avanço tecnológico
o que torna incipientes as fronteiras
nacionais de modo que a formação dos
blocos econômicos regionais conduz à
proteção dos países.
Um modelo da importância da participação em blocos econômicos está no
exemplo da Grã-Bretanha que, após iniciar
os procedimentos para o Brexit (saída do
país da União Europeia), teve os investimentos internacionais reduzidos.
Por fim, o tratamento contínuo dado
pelo presidente da República aos repórteres demonstra sua clara atitude
de desrespeito não à imprensa, mas ao
povo a quem ela se reporta. Ao indagar
um repórter se “...sua mãe pegou recibo
de seu pai...” ou afirmar de modo jocoso
que o repórter tem “...cara de homossexual...” demonstra total falta de respeito
ao povo a quem aqueles profissionais irão
se reportar. E o mais grave, tratar Paulo
Freire, um dos intelectuais brasileiros mais
respeitados no mundo, de modo que demonstra como o próprio presidente é um
energúmeno, no sentido mais “Aureliano
da palavra”.
Não resta dúvida de que o Brasil retrocedeu. E está, aos trancos e barrancos,
assimilando e incorporando a principal
lição da democracia: “é errando que se
aprende”.
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Prefeitos podem ser a salvação de
partidos como MDB, PSDB e PP

3

EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de janeiro de 2020

Para a sobrevivência dos maiores partidos, o ideal é apostar
em lideranças dos prefeitos das
grandes cidades. O exemplo começa pela capital mineira, cujo
Kalil pode alavancar o prestígio
do grupo político em todo estado,
incentivando candidaturas em municípios menores. Relativamente

Mateus Simões é pré-candidato à PBH

Aos poucos, o secretário de Fazenda da Prefeitura de Belo
Horizonte, Fuad Noman, vai se tornando um exímio coordenador e assessor para assuntos políticos do prefeito Alexandre
Kalil (PSD). Aliás, não vai ser novidade se ele for o candidato a
vice-prefeito, caso não seja possível outro tipo de composição.

“Em 2020, teremos o mesmo afinco e determinação que
tivemos em 2019, mobilizando os prefeitos, nos unindo, para
conseguirmos ter condições de não ficarmos de ‘pires na mão’
frente ao governo federal e estadual”, destaca o presidente da
AMM, Julvan Lacerda (MDB).

Brasil x Irã
Odelmo Leão é a aposta do PP
à Uberlândia, o caminho natural
deverá ser a recandidatura do
atual prefeito Odelmo Leão (PP).
Quando ele exercia o mandato
de deputado federal, chegou a
ser o líder da bancada na Câmara
Federal. Vale dizer que o PP aposta
na influência de Odelmo para continuar sendo um partido expressivo
em Minas Gerais.
Em Juiz de Fora, a disputa
eleitoral deve ter muitas candidaturas, começado pelo Partido dos
Trabalhadores que não vai abrir
mão de indicar um representante para o pleito. No entanto, os
nomes que mais se escutam são
o do deputado Noraldino Júnior
(PSC) e da deputada Delegada
Sheila (PSL) para enfrentar o atual
prefeito Antônio Almas (PSDB). Ele
é uma aposta tucana no sentido
de manter acessa a chama de um
grande partido estadual. Mesmo
porque, os tucanos podem ficar

de fora de chapas em BH, Betim,
Uberlândia, Ipatinga, Contagem e
Montes Claros.
O advogado Mauro Bomfim,
especialista em direito eleitoral,
lembra que essa nova lei eleitoral ainda pode suscitar muitos
debates. Segundo ele, ao longo
de décadas, as campanhas eleitorais eram feitas mediante mega
coligações. “A coligação apenas
para o cargo de prefeito não traz
muita vantagem, pois os partidos
não acrescentam nada, a não ser
a inserção da sigla na chapa dos
postulantes às prefeituras”.
No âmbito da Assembleia
Legislativa, a assessoria da Mesa
Diretora da Casa está fazendo um
levantamento para saber quantos
deputados devem entrar na disputa eleitoral de outubro. O número
ainda não é real, porém, ventila-se
em uma média de 15 parlamentares interessados.

Montes Claros adquire kits escolares
para os alunos da rede municipal
Daniel Moraes

O prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), esteve no dia 3 de
janeiro, na futura sede da prefeitura
(antigo prédio da Coteminas), para
conferir de perto os kits de material
escolar que serão distribuídos esse
ano na rede municipal. A prefeitura
adquiriu mais de 64 mil kits escolares completos, que serão entregues
gratuitamente para os cerca de 32
mil alunos da rede municipal de educação, incluindo o ensino infantil e o
fundamental (anos iniciais e finais).
Os materiais serão entregues em
duas etapas (nos inícios do primeiro
e do segundo semestre) e farão uma
grande diferença no orçamento das
famílias dos milhares de alunos da
rede, principalmente as mais humildes.
Os kits foram adquiridos com
recursos próprios da prefeitura, e são
compostos por agenda escolar, caneta

Política em BH

AMM comemora 2019

Cidades maiores

Ramon Bitencourt

O ano é novo e as dificuldades
partidárias também, tendo em vista o pleito eleitoral. É que, a partir
de agora, os partidos não vão
poder fazer alianças para lançar
candidaturas a vereadores, cuja coligação será permitida apenas para
quem disputar o cargo de prefeito.
Agora a lei exige um percentual
mínimo de 30% de mulheres para
compor as chapas em qualquer
que seja o município. Por exemplo, em BH, seriam necessários 18
nomes femininos para cada sigla.
Esse cenário vai exigir criatividade de todos os partidos políticos,
inclusive os maiores. Em Minas, se
o pleito fosse este mês, o MDB não
teria possibilidade de conquistar vitória nas grandes cidades por conta
dessa exigência legal. Em BH, os
emedebistas, por enquanto, não

visualizam um nome competitivo
para enfrentar uma possível candidatura à reeleição de Alexandre
Kalil (PSD). Registra-se situação
idêntica também em relação ao
PSDB. Atrás dessas duas siglas,
tem uma fila espetacular que inclui
até mesmo o Partido Novo. A sigla
já definiu pelo nome do vereador
Mateus Simões para disputar o
cargo majoritário, mas terá muita
dor de cabeça no que diz respeito
às vagas do Legislativo.

PMU

Eujácio Silva

VIGÍLIAS

Humberto Souto conferiu de perto os kits

hidrográfica, cola, esquadro, lápis de
cor, régua, transferidor, cadernos,
borracha, apontador, caderno de
desenho, pasta plástica, massa para
modelar, pincel, tesoura e tinta guache (ensino infantil); e calculadora,
apontador, borracha, caderno universitário, cola, esquadros, lápis de
12 cores, régua e transferidor (ensino
fundamental).
Esse é mais um importante investimento feito pelo município para
garantir que todos os alunos da rede,
independentemente da situação
financeira familiar, tenham condições
de aprender o conteúdo ensinado nas
aulas e construir um futuro melhor,
para eles mesmos e para a cidade.
A prefeitura adquiriu também
uma grande quantidade de mobiliário
novo para as escolas (incluindo carteiras e cadeiras), para substituição dos
móveis em mau estado.

Com experiência de quem já circulou mundo afora, o
historiador Marco Antonio Villa reforça a ideia de que o Brasil
deve ficar longe do conflito entre os Estados Unidos e o Irã,
caso contrário, nosso país só tem a perder.

Administração em Montes Claros
A exemplo dos políticos tradicionais, o deputado federal
Marcelo de Freitas (PSL) também contratou espaços na
imprensa de Montes Claros para manifestar as felicitações
aos montesclarenses no Natal e Ano Novo. Mesmo assim, ele
continua dizendo que não vai ser candidato a eleição local este
ano. É aguardar para conferir...

Sucessor em Nova Lima
Embora já esteja caminhando para sua aposentadoria na
vida pública, o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido (DEM),
ainda tem um enorme desafio: tentar eleger seu sucessor.
Por lá, existem várias pré-candidaturas ao posto de prefeito,
inclusive a do ex-secretário de Saúde do Estado e ex-deputado
federal José Rafael Guerra. O embate político no município
promete ser pesado.

De fora da eleição
Tudo indica que em Juiz de Fora, um dos grandes colégios
eleitorais de Minas Gerais, o conselheiro do Tribunal de Contas
do Estado, Sebastião Helvécio, não irá participar do pleito deste ano. Isso é o que se ouve nos corredores do próprio Tribunal.

Sucessão em Ipatinga
Um chapéu branco na cabeça - para minimizar sua exuberante calvície -, uma bíblia debaixo do braço e uma prosa cada
vez mais afiada. Isso é o que promete o ex-prefeito Sebastião
Quintão (MDB) ao visitar líderes comunitários, velhos amigos
políticos e aniversariantes em diferentes bairros da cidade. Tudo
visando a sucessão municipal deste ano.

Dinis fora da política
A atitude do ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro
(Solidariedade), de se manter fora do mundo político, se distanciado de tudo no ano passado, deixa claro que ele, muito
possivelmente, esteja jogando a toalha de sua vida pública.
Agora, deve cuidar apenas de suas atividades empresariais.

Política em BH
Atuando como líder do Governo na Câmara de Belo Horizonte, o vereador Leo Burguês (PSL) terminou mais um ano
com inúmeras vitórias em favor da aprovação de projetos
enviados pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD). Por conta disso,
já têm colegas de parlamento defendendo o seu nome como
o ideal para compor a chapa do prefeito na disputa para a
reeleição. Será?

Fabiano Lopes Ferreira
Advogado, empresário e conselheiro benemérito do Clube Atlético Mineiro
fabianodiretoria@multimarcasconsorcios.com.br

Crimes pelas redes sociais
Indubitavelmente a descoberta das redes
sociais foi uma das últimas maravilhas do
mundo, uma vez que elas proporcionam
avanço e democratização da comunicação,
inclusive da comunicação de massa.
Contudo, elas também têm o seu lado
ruim, uma vez que significa uma poderosa ferramenta nas mãos de alguns irresponsáveis.
Em um passado não muito distante, quando
a pessoa pretendia divulgar alguma notícia,
tinha que fazer na forma de anúncio ou implorar algum jornalista amigo para espalhar
a informação.
Atualmente, de posse de um simples
aparelho de celular ou de um computador
conectados à internet, a pessoa consegue, em
tempo real, espalhar uma notícia pelo mundo
todo. O problema é quando essa tecnologia
vai parar nas mãos de pessoas irresponsáveis

e/ou desonestas que a usam para cometer
crimes como sempre ocorre.
Hoje em dia, muitas das vezes, as redes
sociais são utilizadas para difamar, denegrir,
injuriar, caluniar, ameaçar e para extorquir
as pessoas e as empresas, e isso tem que ter
um basta. As pessoas e as empresas precisam
intensificar as ações judiciais contra esses
bandidos que usam as redes sociais para
cometerem crimes.
Apesar da falta de uma lei mais dura e
específica para punir esses crimes com pena
de reclusão, em seus artigos 138,139,140 e
147, o Código Penal prevê pena de detenção para esses criminosos. Então é preciso
processá-los penalmente e também cobrar
indenizações na justiça cível por danos
morais e materiais. A internet não pode ser
terra de ninguém!

Para ajuizar as ações, os foros competentes
são os das residências dos criminosos. No entanto, em se tratando de cobrança de danos morais
e materiais a justiça competente é a cível e, nesse
caso, quando se tratar de mais de um réu, o que
é muito comum nos crimes cometidos por meio
das redes sociais, o $ 4º, do art. 46, do Código
de Processo Civil, permite que o autor escolha o
foro de qualquer um deles.
Nesse caso, as condenações terão caráter
pedagógico, uma vez que os custos para os
demais réus se defenderem serão altíssimos,
pois, além de pagar advogados, custas e
despesas do processo, terão que arcarem
com os custos dos deslocamentos e, como
o Brasil é muito grande, esses custos serão
exorbitantes. Imagina, por exemplo, um réu
ter que sair da Bahia para se defender em
Roraima! Fiquem ligados!

Experimente a cachaça “PURANA”
e outros produtos artesanais.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

Telefone: (31) 99243-1100
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Para o historiador Jaime Pinsky, o presidente Jair Bolsonaro
não é tão conhecido como gostaria, no entanto, suas atitudes são
populares, especialmente, devido a sua presença nas redes sociais.

Entenda o que muda com as
novas regras do cheque especial

Prefeito sem prestígio

Juros está fixado em até 8% ao mês e bancos podem cobrar tarifa para crédito acima de R$ 500

Atitudes populares

A imponente cidade de Ouro Preto continua sendo administrada
por Júlio Pimenta (MDB), um prefeito que, a rigor, não protagonizou
cenas que mereçam registros nesses seus 3 anos de mandato.

Falta repercussão
Participando de um debate na TV Assembleia, Marcos Marinho, professor na Escola de Comunicação da PUC de Goiás,
disse que, dificilmente, os assuntos relacionados às políticas
sociais conseguem repercussão nas redes sociais. Para ele, os
debates envolvendo política e outros temas, especialmente
fofoca, sempre consegue mais seguidores.

Concorrência bancária
“Mesmo com o juro bancário tabelado em 8% ao mês, a
taxa continua muito alta, considerada uma das maiores do
mundo, uma média de 150% ao ano. Agora, só resta ao brasileiro esperar pelo crescimento da quantidade de bancos digitais
para acirrar a concorrência com as instituições tradicionais”.
É o que afirma o ex-deputado e empresário Emerson Kapaz.

Combustíveis e popularidade
Jornalistas da crônica política de Brasília avaliam que o
presidente Jair Bolsonaro irá jogar pesado para evitar um preço
exorbitante dos combustíveis no Brasil, minimizando o conflito
geopolítico do Irã. Isso tem sido pensado, inclusive, para não
afetar a popularidade do chefe da nação brasileira. Afinal, esse
assunto interfere na vida de todas as classes, principalmente, a
média e na qual o presidente detém um enorme apoio.

Sem dinheiro
Jornalista e comentarista econômico João Borges colocou
o dedo na ferida. Para ele, a ideia do governo federal de criar
um fundo de reserva para compensar possíveis oscilações no
preço do petróleo é uma boa saída. Mas, em sua opinião, resta
saber de onde virá o dinheiro para o investimento inicial do
referido fundo. Quem se habilita responder?

Sucessão na Assembleia
Com três décadas atuando como deputado estadual, Dalmo
Ribeiro, um dos caciques do PSDB, já se considera experiente
para se tornar presidente da ALMG. Assim, neste final de 2020,
se tudo ocorrer como ele prevê, deverá se candidatar como um
dos sucessores do atual presidente Agostinho Patrus (PV). Aliás,
esse assunto é tema proibido nos corredores da Casa.

Divulgação
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Daniel Amaro

A

s novas regras para o cheque especial
já estão em vigor. O Banco Central
(BC) determinou que as instituições
financeiras só poderão cobrar juros
de até 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao
ano. Antes dessa regulamentação, as taxas praticadas pelos bancos era de, aproximadamente,
12,4% ao mês e ultrapassava 300% ao ano. No
entanto, os novos correntistas precisam ficar
atentos, pois as mudanças também permitem a
cobrança de uma tarifa mensal de 0,25% sobre
os limites de crédito superiores a R$ 500.
De acordo com o BC, a alteração no teto de
juros foi feita para tornar o cheque especial mais
eficiente e menos regressivo, ou seja, menos
prejudicial para a população mais pobre. As
novas regras vão corrigir falhas de mercado
nessa modalidade de crédito. Segundo a autoridade monetária, 80 milhões de brasileiros
têm cheque especial. Desse total, 61 milhões de
usuários têm limite acima de R$ 500.
Apesar da redução dos juros, a partir de
agora os bancos poderão cobrar uma tarifa
para disponibilizar a modalidade na conta do
cliente com limite superior a R$ 500. Essa taxa
mensal será descontada mesmo se o cliente não
utilizar o serviço. A cobrança foi autorizada para
reduzir os custos do cheque especial. Atualmente, os bancos disponibilizam R$ 350 bilhões aos
clientes como limite. Desse total, apenas R$ 26
bilhões foram usados.

“Mesmo com a redução
dos juros quase pela
metade, o valor ainda
permanece alto e só traz
benefício e lucratividade
para os bancos”

Reforma barulhenta

Cobrança da tarifa de 0,25% para os correntistas antigos só começa a valer a partir de junho de 2020

Na prática, caso o cliente possua limite de
R$ 3 mil no cheque especial, com a nova regra
pagará R$ 7,50 todos os meses (0,25% sobre
R$ 2,5 mil). Caso use o crédito, a quantia será
descontada do valor que ele terá de pagar em
juros. Para os correntistas antigos, a cobrança
dessa taxa só passa a valer a partir de junho de
2020. A instituição financeira deve comunicar
ao cliente a incidência com 30 dias de antecedência.

Juros altos
O economista Fernando Silva explica que o
cheque especial ainda continua sendo uma das
linhas de crédito mais caras do país. “Mesmo
com a redução dos juros quase pela metade, o
valor ainda permanece alto e só traz benefício
e lucratividade para os bancos. Principalmente
num cenário em que a taxa básica de juros da
economia Selic está fixada em 4,5% ao ano”,
analisa.
Ele alerta que o cheque especial é vantajoso,
uma vez que oferece crédito sem exigir garantias. Mas, o limite só deve ser utilizado em uma
eventual emergência financeira. “Imagine se
você usar R$ 1.000 do limite disponibilizado
pelo banco. Ao quitar o valor emprestado terá
de pagar 0,38% de IOF + 8% sobre o valor. No
final das contas, a dívida sobe para R$ 1.083,80
durante apenas um mês de uso”.

Na visão do economista, a diminuição dos
juros vem para trazer um alívio aos consumidores
que já estão endividados com a modalidade. Sobre
a taxa mensal para quem possuir limite acima de
R$ 500, Silva afirma que os bancos nunca vão
abrir mão da receita. “Essa foi uma das formas
que encontraram para suprir a redução nos juros.
Futuramente, as instituições financeiras ainda podem, por exemplo, cobrar taxa para fazer saques”.

Cancelamento do serviço
Quem quiser evitar a cobrança de tarifa deve
se dirigir à agência da conta corrente para pedir
a redução do crédito até o limite de R$ 500 ou
fazer o cancelamento do serviço. É importante
exigir um documento protocolado com data,
carimbo do banco e assinatura do funcionário
que recebeu a solicitação. De acordo com a
Federação Brasileira de Bancos (Febraban), caso
o consumidor tenha problemas pode recorrer ao
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
do próprio banco.
Algumas instituições financeiras afirmaram
que não vão cobrar taxa neste primeiro momento. Para o economista, a atitude pode ser
uma forma de competitividade. “Acredito que
a maioria dos clientes vão pedir para reduzir o
limite do cheque especial para não serem taxados. Depois, os bancos poderão oferecer créditos
maiores, mediante a cobrança da taxa”, conclui.

João Marcos Andrade
Professor do curso superior de Global Trading do Centro Universitário
Internacional Uninter. Contato: release@pg1com.com

Em Brasília, o ano começou com um lembrete da jornalista
Luciana Gabrian. A comunicadora avalia que a reforma Tributária, a
ser enviada pelo governo ao Congresso Nacional, tem tudo para fazer
mais barulho do que a própria reforma da Previdência, que deixou
o mundo parlamentar durante 3 meses numa completa erupção.

Cenário econômico para o
comércio exterior em 2020
O

ano de 2019 não poderia ter uma
notícia mais impactante para o comércio exterior: a “trégua” na discussão
comercial acirrada entre EUA e China.
Em 13/12/19, o vice-ministro de comércio chinês, Wang Shouwen e o presidente
norte-americano, Donald Trump oficialmente
posicionaram-se encerrando a temida expectativa que pairava sobre a aplicação das novas
tarifas de 10% sobre importações americanas
do país asiático, especialmente de produtos
eletrônicos como smartphones, laptops, vídeo
games, dentre outros.
O maior problema na verdade seriam os
impactos dessas taxações, pelas retaliações
que a China já havia sinalizado que imporia,
gerando muito provavelmente, um cenário
praticamente sem um futuro definido em
termos de certeza nas operações de comércio
exterior, haja vista a insegurança a ser gerada
a partir de inconstâncias nas “farpas” trocadas entre esses dois gigantes do comércio
internacional.

O ano terminou, para o comércio exterior,
com esta notícia relativamente aprazível para
os dois parceiros comerciais. Mas, por outro
lado, provoca revisão de planejamento estratégico em vários exportadores brasileiros,
argentinos e de outros países, que de certa
forma se beneficiariam com a manutenção
das sobretaxas entre os americanos e chineses, podendo enviar seus produtos a ambos
sem as cobranças excedentes pelos fiscos dos
dois países, justamente por possibilidade de
abertura comercial a novos fornecedores,
fato inclusive que demandou investimentos
de exportadores brasileiros na criação de
projetos que agora precisam ser revistos,
oxalá que uma ou várias alternativas sejam
encontradas e minimizem tais impactos para
2020 e futuro.
No mercado doméstico convivemos desde o dia 11/12/19, com a menor taxa Selic
desde a série histórica iniciada em 1999, o
que de certa forma afugenta investidores
externos em nosso território especialmente

em ativos financeiros, mas promove certo
equilíbrio nos investimentos estrangeiros
em ativos operacionais, como fusões e
aquisições por aqui.
Prospectamos um 2020 bem mais
seguro em termos de economia, a partir
de consolidações de projetos de desenvolvimento econômico no plano de governo
federal, porém como diz Daniel Wainstein,
presidente da Greenhill no Brasil (uma das
maiores butiques globais de M&As): “...A
desvalorização do Real afugentou investidores financeiros, mas esse cenário deve
mudar. O Brasil está barato e a economia
vai voltar a crescer. As pessoas podem até
não gostar da agenda moral do presidente
Bolsonaro, mas a equipe econômica agrada
ao mercado financeiro e investidores”. Sigamos! Que venha um ano de realizações tanto para quem importa quanto para quem
exporta, fabrica, vende, investe, educa,
enfim, que todos os setores da economia
possam voar em ares mais serenos.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Pelo 2º ano consecutivo, principal meta
do brasileiro é guardar dinheiro em 2020
Pixabay

Planejar uma viagem, comprar ou reformar a casa e sair do vermelho também aparecem na lista
Para os que têm boas expectativas, as razões apontadas são o sentimento de que as coisas podem melhorar apesar dos problemas (60%),
a confiança de que haverá uma
recuperação econômica (48%) e a
esperança de que o governo irá fazer
as reformas que o país precisa (26%).

Velhos problemas

Loraynne Araujo

U

m novo ano começou e
com ele as tradicionais
metas para serem cumpridas durante este período. Dados
da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e do
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) mostram que os objetivos
financeiros para 2020 já são velhos
conhecidos do consumidor. Pelo
segundo ano seguido, guardar
dinheiro é a principal meta financeira do brasileiro (49%). Planejar
uma viagem (30%), comprar ou

reformar a casa (28%) e tirar as
finanças do vermelho (27%) também aparecem na lista.
A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, ressalta que
economizar dinheiro também foi
a principal meta que os brasileiros
não conseguiram realizar em 2019.
“Fazer uma reserva econômica é a
‘cereja do bolo’, pois isso mostra que
a pessoa conseguiu se organizar financeiramente e gastou os recursos
com mais eficiência”.
O levantamento revela ainda
que houve uma queda de 11 pontos percentuais entre os que estão
otimistas com o quadro econômico

PAGUE SEU

para 2020, passando de 72% para
61% na comparação com os que
esperavam um cenário melhor
para 2019. Ainda assim, a maioria se mantém confiante. Já 19%
acreditam em um ambiente igual
e apenas 12% pior.
“Esse resultado traduz o sentimento do brasileiro em relação à
economia. A recessão acabou em
2017 e, desde então, esperava-se
que o cenário melhorasse e voltasse a ser aquecido como nos
anos anteriores, mas isso não
aconteceu. Houve melhora, mas
não como imaginávamos”, esclarece Marcela.

Apesar do fim da recessão, os
problemas referentes a ela ainda
permanecem na vida dos brasileiros: 6 em cada 10 (63%) afirmam
que os efeitos da crise, como desemprego e renda baixa, afetaram
seu dia a dia. Em contrapartida,
19% não perceberam algum tipo
de reflexo no cotidiano e outros
18% não souberam dizer.
Ademais, muitos consumidores
pretendem tomar atitudes para
evitar tais efeitos em 2020, como
pesquisar mais preços neste novo
ano (46%), ter maior controle
sobre as contas da casa (42%),
comprar produtos similares de
marcas mais baratas (38%), evitar
fazer compras parceladas (37%) e
fazer reserva financeira (35%).
Marcela afirma que, apesar dos
brasileiros continuarem sentindo
os efeitos do ambiente econômico,
a maioria ainda traça planos para
o ano que se inicia. “É importante
adotar uma postura mais preventiva,
que deve vir acompanhada de preparo e de metas para que se possa
atingir os objetivos sem se perder no
controle das contas”, destaca.

E GANHE
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OU MAIS PARCELAS.

GOVERNANDO PARA

QUEM PRECISA

E para conseguir colocar as metas em prática, a economista diz que
é necessário priorizar a vida financeira. “Como dica, sempre digo que é
importante dedicar algumas horas
da semana para fazer o balanço
financeiro, anotando tudo o que está

devendo e comparando com o que
se ganha. Outro ponto fundamental
para conseguir guardar dinheiro é
fazer alguns cortes no orçamento
e gastar melhor. Algumas contas
são inevitáveis, por isso, temos que
priorizá-las”, finaliza.

10 dicas para economizar dinheiro
1. Anote tudo que você gasta no seu dia: separe todos os seus gastos
e informe qual cartão usou, se foi pago em dinheiro vivo, débito, crédito
ou se foi parcelado;
2. Adie grandes compras: a gente sempre acha que precisa de um
produto e já sai comprando, não consultamos preço, não pensamos em
outras alternativas, apenas achamos que é uma necessidade e pagamos
muitas vezes um valor alto;
3. Dia “Zero”: escolha um dia da semana para ser seu dia zero gastos,
não abrir a carteira significa economia garantida;
4. Pagamento caiu, pague suas contas no mesmo dia: coloque
todas as suas contas fixas para o dia seguinte do seu pagamento, além
de evitar atrasos, você consegue observar o que sobra para as demais
despesas;
5. Fique mais em casa: chame seus amigos para ir na sua casa como
alternativa para o barzinho;
6. Leve comida de casa: comer fora todos os dias sai muito caro e
nem todo mundo recebe vale refeição, que é um dinheiro próprio para
isso. Levar comida de casa, muitas vezes, é uma alternativa saudável
para o seu corpo e bolso;
7. Procure descontos: em alguns locais, quando você faz pagamentos
à vista, é oferecido até 10% na compra;
8. Lista de compras: quando for ao supermercado faça sempre uma
lista com tudo que verdadeiramente necessita e não fuja disso;
9. Emprestado não sai caro: você não tem roupa para uma festa, e
já quer comprar algo novo para ter um único look e usar apenas um dia.
Que tal pedir emprestado? Sempre temos um amigo, parente, alguém
que possa nos ajudar;
10. Lazer de graça: existem vários eventos gratuitos na cidade, peças
de teatro, exposições, sessões de cinema, programas ao ar livre. É só
pesquisar bem e encontrar o ideal para você.
Fonte: Serasa Consumidor

A Prefeitura de Belo Horizonte
tem trabalhado muito para superar
a crise, fazer a economia crescer e gerar
emprego para quem precisa. Os salários
dos servidores e os pagamentos
dos fornecedores estão rigorosamente
em dia, contribuindo para aquecer
a economia. Mas ainda tem muita coisa
pra fazer e a gente precisa de você.
Pague o seu IPTU em dia. Assim, a gente
continua a fazer uma cidade de verdade.
• RETOMADA DE MAIS DE 300 OBRAS DO
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUE ESTAVAM
PARADAS. 95 JÁ FORAM CONCLUÍDAS.
• REALIZAÇÃO DE OBRAS POR TODA A CIDADE
PARA ENFRENTAR O PROBLEMA DAS
INUNDAÇÕES.
• RECAPEAMENTO DE MAIS DE 200 KM DE VIAS.
• ENTREGA DE DIVERSAS OBRAS
DE URBANIZAÇÃO E MORADIA.
• RETOMADA DAS OBRAS DA UPA NORTE.

PBH.GOV.BR/IPTU
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Deputado Alencar da Silveira Junior
Daniel Tibúrcio
Marli Vieira

Segunda-feira, 13

O gargalo na chapa a ser liderada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD)
é saber quem será seu vice. O pretendido, deputado Mauro Tramonte (Republicanos), campeão de votos em Minas na última eleição, está indicando
que poderá ser candidato contra Kalil. Aí, o bicho vai pegar para o prefeito.

A BRIGA DE BOLSONARO - O presidente já deu uma estocada em sua equipe
econômica retirando qualquer possibilidade de se taxar com novo imposto a
energia solar. Seria uma maldade tributar com novo imposto prédios e residências
que optaram por instalar placas de energia solar, garantindo água quente aos
moradores. É claro que hoje existem grandes empresas do ramo e o imposto a
essas empresas deverá incidir sobre a energia que elas estariam vendendo, o
que seria normal. Já pensou se o governo taxasse o sol que consumimos nas
praias e ruas?
ADEMIR EM NOVO NINHO - O ex-prefeito Ademir Lucas, deputado federal,
estadual e prefeito pelo PSDB durante muitos anos, vai agora para um novo partido, o Partido Trabalhista Cristão (PTC). A filiação e o anúncio de sua candidatura
a prefeito de Contagem já têm data: 08 de fevereiro, em cerimônia a ser liderada
pelo vereador Alessandro Henrique (PTC). No mesmo dia, vai acontecer também
a filiação de vários pré-candidatos a vereador na cidade.
NOVA FASE DO CRUZEIRO - Dificilmente o goleiro Fábio vai ficar no clube,
embora o atleta seja um dos mais queridos da torcida. É que o jogador teria que
se adequar a um salário de R$ 150 mil, o teto máximo que o time poderá pagar
de salário. A tendência é ficar com o goleiro reserva Rafael, que é prata da casa.
A ideia é fazer uma equipe totalmente nova para disputar o Campeonato Mineiro
e, mais tarde, a segunda divisão do Brasileirão.
PASSO DE TARTARUGA - Até agora o INSS ainda não conseguiu aposentar
ninguém, depois da reforma da Previdência votada e aprovada pelo Congresso
Nacional. Dois meses depois, a burocracia do instituto não se adequou ao novo
texto e está na fase de estudos dos requerimentos de quem já pode aposentar
pelo novo sistema.

Terça-feira, 14
Larissa Manoela poderá perder seu charme de boa moça no SBT. Ao
que tudo indica, ela pode estrear a nova novela das 18h da Rede Globo,
encerrando seu contrato de 7 anos com a emissora de Silvio Santos.
Larissa se tornou a rainha da criançada nas várias novelas que participou.

Quarta-feira, dia 15
O coordenador da força tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol está
perguntando. Quantas pessoas o Supremo Tribunal Federal condenou até
agora, 6 anos depois? Com a palavra o presidente da corte Dias Toffoli.

Jornalista Maurílio Costa
Hélio Bomtempo Junior
Rafael Marzano

Quinta-feira, 16
O tal juiz de garantias já funciona há 36 anos na capital paulista.
Então, a justiça paulistana poderia explicar ao resto do país se o sistema
é bom ou ruim.

O empresário
Rodrigo Santos
com a sua
namorada
Jessica na noite
do Réveillon
2020, em sua
casa na Orla
da Pampulha,
em BH

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos
deliciosos e aquela
costela no bafo

Fone: (31) 99646-2711
Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

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

Acimar dos Santos Antão
Raimundo Miranda
Julia Benício Gomes
Fernanda Teixeira Pinto Dias

Marcelo Devanir
Dr. Fabricio Carvalho de Resende
Orlando Antão
Valdez Maranhão

Advogado Orlando Vaz Filho, embaixador em Washington Sérgio
Duarte, profª. Izabel Mascarenhas Vaz (UFMG) e o advogado Vicente
Amorim durante almoço no Automóvel Clube de Minas Gerais

Aureliano Chaves Filho
Geraldo Magela dos Santos
Pedro Vinicius Ribeiro

Sexta-feira, 17
Jornalista Clever Ribeiro
Jornalista Fernando Elias
Geraldo Boas Novas

Sábado, 18
Almir Roberto da Silva
Cantor Reinam de Oliveira
Carolina Machado

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

Ano novo chega com vagas para as
“Oficinas Sesc” em Juiz de Fora
Voltadas para a dança, as atividades têm inscrições gratuitas até 20 de janeiro
Se você já sabe dançar, mas quer aprimorar a técnica, ou se não sabe e quer aprender, chegou a hora. O
Sesc Juiz de Fora (Av. Barão do Rio Branco, 3.090, Centro) está com inscrições abertas para as “Oficinas Sesc”
neste mês de janeiro. Os interessados têm até o dia 20 para se inscreverem, gratuitamente, na Central de Atendimento da própria unidade. No ato da inscrição, o aluno deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência
atualizado. Em caso de menor de idade, a documentação do responsável também é necessária.
Todas as atividades serão ministradas por Anelisa Martins de Lacerda, licenciada e bacharela em Dança
pela Universidade Federal de Viçosa, professora de dança pela rede de ensino pública municipal e instrutora
de Dança no Sesc de Juiz de Fora. Veja abaixo os detalhes de cada oficina:
Dança Mix
A oficina busca abordar, por
meio da dança, modalidades como
Funk, Pop, Axé e Hip-Hop com
consciência corporal e respeitando o tempo e os limites de cada
participante.
Realização: 20, 22, 27 e 29
de janeiro
Horário: das 18h às 19h30
Número de vagas: 20
Público-alvo: pessoas a partir
de 18 anos
Oficina Consciência Corporal
A atividade tem o objetivo
de abordar aspectos da Dança

Contemporânea, trabalhando, de
maneira dinâmica e interativa, a alternância de membros, equilíbrio,
flexibilidade e memória.
Realização: 20, 22, 27 e 29
de janeiro

Realização: 21, 23, 28 e 30
de janeiro
Horário: das 10h às 11h30
Número de vagas: 20
Público-alvo: crianças a partir
dos 6 anos

Horário: das 16h às 17h30
Número de vagas: 20
Público-alvo: público +60

Oficina de Criação em Dança
A atividade procura elaborar
com os participantes um processo
de imersão, criação e culminância
em Dança Contemporânea.
Realização: 24 e 31 de janeiro
Horário: das 14h às 17h
Número de vagas: 20
Público-alvo: de crianças a
partir dos 6 anos ao público +60

Oficina Brinca e Dança
Nesta atividade, o objetivo
é trabalhar a criação em dança
por meio de brincadeiras e jogos
infantis propostos pela instrutora
em diálogo com os participantes

Benefícios da dança
A dança promove o contato com a diversidade cultural e as relações com o próprio corpo e com outros
corpos, tanto na interação presencial quanto na expressividade do corpo que dança. Mas os benefícios trazidos
pelo ato de dançar ultrapassam o contexto artístico e cultural.
Como em toda atividade física, durante a dança o cérebro humano libera serotonina, substância que traz
a sensação de bem-estar, melhorando o humor e o sono.
Atividade comprovadamente terapêutica, dançar não demanda mais do que tempo e disposição. Além
disso, a dança é uma atividade física para todas as pessoas, sem distinção de sexo, raça e idade. Na terceira
idade, torna-se uma prática fundamental para a saúde.

Sesc/JF

Arquivo Pessoal

Automóvel Clube

Na semana passada, a Câmara Municipal de Uberlândia, por meio de seu
presidente interino Antônio Carrijo e do vereador Leandro Neves (PSD), entregou ao
prefeito Odelmo Leão (PP) um cheque no valor de R$ 5 milhões. O valor é proveniente
de parte do recurso repassado pelo Executivo Municipal ao Legislativo em 2019 e não
utilizado durante o exercício do ano passado.

SAÚDE E VIDA

EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de janeiro de 2020

7

Mulheres na terceira idade devem
manter os cuidados ginecológicos
Reprodução

Alguns tipos de câncer, como o de vulva, endométrio e ovário, têm evolução rápida em idades mais avançadas

Loraynne Araujo

A

s brasileiras estão vivendo
mais. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente,
a expectativa de vida das mulheres
é 79 anos e 4 meses. E com a chegada da terceira idade, a atenção
com a saúde deve ser ainda mais
criteriosa e contínua, principalmente os cuidados ginecológicos.
A ginecologista Raquel Martins Soares explica que esse especialista tem um papel importante
tanto na prevenção como no diagnóstico e tratamento de doenças

durante a vida da mulher, seja na
puberdade ou velhice. “O ginecologista é o clínico geral do sexo feminino, é ele quem vai pedir todos
os exames laboratoriais para ver
se tem diabetes, colesterol alto,
como está a questão hormonal,
entre outros. Além disso, é fundamental que a paciente continue
fazendo o papanicolau, a ultrassonografia pélvica e a mamografia
todos os anos”.
Outro fator destacado pela médica é que, principalmente a partir
dos 60 anos, as mulheres devem
procurar ginecologista anualmente
para prevenção de doenças. Por
exemplo, vários tipos de câncer

como o de vulva, endométrio e
ovário, que tem uma evolução
rápida, acontecem predominante
em idades mais avançadas. “Além
de hábitos saudáveis e exames
periódicos, para quem está com
a saúde em dia, recomendo a
reposição hormonal que também
ajuda a evitar o aparecimento de
doenças”.
Ainda de acordo com a médica, outras queixas comuns e
recorrentes durante as consultas
são ressecamento da mucosa
vaginal, perda urinária, infecções
urinárias, diminuição ou perda da
libido, dor para manter relação
sexual, entre outras.

Sergimar Miranda

descobriu que estava com o HIV.
“Não foi fácil. A gente pensa que
isso nunca vai acontecer, ainda
mais na minha idade. Tive muita
sorte com os meus filhos, que
estão do meu lado e me apoiam
diariamente”.
Perguntada sobre como o
seu relacionamento com o
ex-namorado ficou após a descoberta da doença, ela relata que
nunca mais quis vê-lo. “Não consegui mais olhar para a cara dele.
Foi um desgosto grande, porque

eu fiquei durante 2 anos sozinha
depois do falecimento do meu
marido e recebo isso de ‘presente’.
Mas, não quero ficar lamentando,
agora é me cuidar”.
Atualmente, Maria está fazendo o tratamento com cinco
remédios, pode ter uma vida sexual
normal e vai ao médico a cada 6
meses para saber como está sua
saúde.
*A pedido, o nome da
personagem foi preservado

Ativa na terceira idade
Apesar da perda de hormônios após a menopausa,
como o estrogênio, a mulher ainda pode continuar sexualmente ativa na terceira idade. Isso acontece, porque a
satisfação na cama está ligada ao bem-estar físico e emocional. Então, para manter uma vida sexual satisfatória, a
pessoa tem que estar bem clínica e emocionalmente. Além
do mais, falta de hormônio pode ser melhorada com o uso
de medicamentos prescritos pelo médico.

Brumadinho - MG

não deve ser postergado, pois a
associação de endometriose com
a idade avançada reduz as taxas
de sucesso.
A FIV é uma das mais utilizadas por inibir a maioria das causas. Os dados da Anvisa apontam
que o número de ciclos brasileiros de FIV aumentou nos últimos
anos, sendo 43.098 realizados
no ano passado, 18,7% a mais
que 2017 com 36.307, sendo
que Minas Gerais é o 2º estado
em procedimentos com 4.221
ciclos de fertilização in vitro, atrás
de São Paulo com 20.170 ciclos,
representando 46,8% do total.
Infelizmente, a causa ainda
é desconhecida, mas existem
estudos avançados apontando
a influência hormonal, genética
e até imunológica. Independentemente do fator, o diagnóstico
precoce da patologia é crucial
para evitar o avanço da doença
e o comprometimento da fertilidade.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

É fundamental que a paciente
continue fazendo o papanicolau,
a ultrassonografia pélvica
e a mamografia todos os anos

Horizonte Belo

Diagnóstico tardio de endometriose
compromete fertilidade

Sua melhor opção para:
• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Divulgação

diagnóstico precoce, mas uma
pesquisa do Grupo de Apoio às
Portadoras de Endometriose e
Infertilidade (Gapendi) com três
mil mulheres doentes constatou
que 57,3% delas consultaram
mais de três médicos para chegar
ao diagnóstico final e 38% demoraram de 5 a 8 anos para receber
um resultado, demonstrando a
dificuldade para identificação.
A suspensão da menstruação
é a principal estratégia de tratamento para quem não deseja
engravidar com medicamentos,
especialmente os contraceptivos
hormonais (progesterona ou progesterona + estrogênio) seja por
via oral, injetável, transdérmica,
vaginal ou pelos dispositivos
intrauterinos (DIU). Quem quer
engravidar, a recomendação
está na reprodução assistida:
baixa (relação programada ou
Inseminação Intrauterina) ou de
alta complexidade (Fertilização
in Vitro –FIV). O tratamento

Dados do Boletim Epidemiológico de 2017 apontam que, em
2016, foram registrados 1.294
casos de HIV em pessoas acima
de 60 anos, crescimento de 15%
e, segundo o Ministério da Saúde,
entre 4% e 5% da população acima de 65 anos apresenta alguma
doença transmitida sexualmente.
Raquel diz que isso está acontecendo porque as pessoas estão
divorciando e arrumando novos
parceiros. “As mulheres nessa faixa
etária procuram, na maioria dos
casos, homens da mesma idade
e eles não têm o hábito de usar
camisinha. Além das doenças
sexualmente transmissíveis (DST),
também notamos um aumento
no câncer de colo de útero. É
válido lembrar que o preservativo
é o método mais simples e eficaz
para prevenção contra DST e ele é
indispensável em qualquer relação
sexual, seja oral, anal e vaginal”.
Uma das mulheres que contraiu
HIV após os 60 anos foi a Maria
Silva*. Ela conta que conheceu o
seu ex-namorado, de quem pegou
a doença, em uma festa da terceira
idade. “Ele ficou me paquerando
durante muito tempo, acho que uns
2 meses, aí resolvi dar uma chance”.
Depois de uma forte gripe que
a deixou internada por mais de
uma semana, Maria resolveu fazer
os exames de rotina, foi quando

Hotel Fazenda

Médico e sócio-diretor da Clínica Vilara – Especializada em
reprodução assistida Contato: nathaliag@zoomcomunicacao.com.br

A oscilação de humor, a
ânsia em consumir doces, o
inchaço e as cólicas são alguns
dos sintomas comuns à maioria
das mulheres durante o período
menstrual, sendo que, 15% delas
apresentam de forma intensa,
principalmente, cólica e fluxo. A
endometriose é uma patologia
típica da idade fértil, entre 13
e 49 anos, sendo crônica e exigindo atenção para tratamento
adequado, pois não tem cura.
A estimativa é que cerca de seis
milhões de brasileiras convivam
com o problema e os números
tendem a crescer, pois estão
relacionados ao estilo de vida.
Conforme a Associação Brasileira de Endometriose, cerca de
30% das mulheres acometidas
que passam por essa situação
ficam estéreis. Os números são
alarmantes e a demora no diagnóstico pode comprometer a
fertilidade.
O endométrio reveste a parte
interna do útero e a descamação
mensal origina a menstruação
e, em alguns casos, parte desse
fluxo passa pelas trompas e cai
na cavidade abdominal, sendo
que em 15% delas, as células endometriais se fixam nos órgãos
da pelve, como o útero, ovários,
bexiga e as alças intestinais,
dando origem à endometriose. O
motivo ainda é um desafio para
os pesquisadores.
A doença requer atenção
para tratamento, pois não tem
cura, causando cólicas severas,
dores profundas na vagina e
região pélvica, dores durante a
relação sexual, diarreias durante
o período menstrual, dores para
evacuar e urinar, sangramento
nas fezes e na urina, e infertilidade. A recomendação é o

DST’s na terceira idade

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
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WhatsApp é a principal fonte
de informação dos brasileiros
79% da população assume receber notícias pelo aplicativo de mensagens

Q

uem nunca recebeu uma
notícia sobre o clima,
futebol, política ou qualquer outro tema pelo
WhatsApp? É cada vez mais comum
se atualizar por meio do aplicativo.
Prova disso é que, segundo uma
pesquisa realizada pelo Senado e
pela Câmara dos Deputados, 79%
dos brasileiros utilizam a rede social
como principal fonte de informação.
A plataforma, atualmente,
possui mais de 136 milhões de
usuários no país e é a mais popular
por aqui. A pesquisa apontou que,
depois do WhatsApp, 50% das
pessoas se informam por meio de
canais de televisão, 49% por vídeos
no YouTube, 44% pelo Facebook,
38% por sites de notícias, 30% utilizam o Instagram, 22% optam por
se informar pelo rádio, 8% buscam
notícias em jornais impressos e 7%
pelo Twitter.
Os dados não surpreendem o
especialista em marketing Gabriel
Rossi. Para ele, o WhatsApp é um
fenômeno mundial que representa
a integração entre o digital e o
off-line. “Hoje, quem acha que o
celular é a segunda tela, ‘perdeu
o bonde’. Ele já é a primeira na
vida das pessoas. Alguns estudos

apontam, inclusive, que o celular
age como o cigarro agia antigamente, ou seja, a pessoa não tem
nada para fazer, pega o aparelho
e checa as mensagens”.
O WhatsApp, na opinião do
especialista, se tornou relevante,
principalmente, por atingir todas
as gerações. “Todo mundo tem
acesso e, mesmo sendo algo
ligado à tecnologia, não é uma
exclusividade do público jovem. A
presença do aplicativo na vida do
brasileiro é diária”.
Rossi observa pontos positivos
e negativos nesse hábito. “A facilidade de acesso e o imediatismo
fazem o app ser muito útil. O
boca a boca, que sempre existiu,
ganhou força após sua ascensão”.
No entanto, ele aponta algumas
limitações. “O WhatsApp te deixa
dentro de uma bolha. Você não

Estima-se que
136 milhões de
pessoas sejam
usuárias do
app no Brasil

vê outras opiniões, pois recebe
informações de determinados
amigos que, na maioria das vezes,
pensam como você. Então, a pessoa passa a ver seu pensamento
como verdade absoluta, pois não
interage com quem tem reflexões
diferentes”.

Pixabay

Nat Macedo

Fake news
Na visão do especialista,
ao contrário do que muitos
pensam, o WhatsApp não é o
causador das fake news, mas
passou a ser um grande propagador delas. “Estudos comprovam que várias pessoas compartilham notícias falsas para
afirmarem quem são e o que
pensam. Muitas vezes, elas já
sabem que tal informação não
é verdadeira, mas mesmo assim
compartilham para fortaleceram
o que já pensam politicamente,
socialmente e culturalmente”.
Quando a informação falsa
chega ao app é multiplicada milhões de vezes. “Não dá para checar quem começou a enviar a fake
news porque ela passa por vários
meios. Nós vamos ver muito isso
este ano, o aplicativo, infelizmente, será usado de forma negativa,
principalmente no período eleitoral
que está por vir”, acredita.

Rossi dá algumas dicas na hora
de compartilhar as informações.
“Evite propagar muitas notícias, pois
a chance de enviar algo que não
seja verdade é maior. Além disso,
não importa o que você acredita ou
defenda, é melhor estar munido da
verdade. Por fim, cheque se o dado
está vindo de um canal conhecido, de
algum jornalista com reputação. Se
o conteúdo parecer absurdo demais,
pense duas vezes antes de mandar
para alguém”, orienta.

O especialista adiciona que
é sempre perigoso compartilhar
fake news. A secretária Rose
Souza não pensou nisso antes
de compartilhar um link que, de
acordo com a informação que
recebeu, daria créditos gratuitos para ligação e mensagens.
“Recebi de uma amiga, em um
grupo, e a mensagem dizia que
se eu encaminhasse para 20
contatos, receberia R$ 40 promocionais”.

Mas, era fake news. “Fui alertada pelo meu filho, ele clicou no link e
foi encaminhado para um site que,
segundo ele, era um spam e que
poderia fazer com que entrasse até
vírus no celular de quem abrisse.
Corri para avisar todo mundo, fiquei
com receio de estragar o smartphone de alguém. Por sorte, isso não
aconteceu. Mas, agora, sempre
procuro saber a veracidade do conteúdo que recebo, se não encontro,
não compartilho”, garante.

BAIXE AGORA

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

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

G E R A L

EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de janeiro de 2020

9

Para não ser surpreendido
com os gastos ao fim de cada
feriado, o economista-chefe da
federação, Guilherme Almeida,
recomenda que o turista planeje
bem sua viagem. “São muitos
feriados prolongados e, inevitavelmente, os gastos tendem a ser
maiores. Por isso, é preciso definir
o roteiro e orçar os custos. São dicas simples como pesquisar sobre
o local escolhido, os passeios previstos, o tempo de permanência e
o que pretende gastar durante o
período”, explica.

Comércio varejista
O planejamento, aliás, tende a ser
a palavra-chave de 2020. Os economistas esperam que, neste ano, a retomada do crescimento da economia
do país seja intensificada. De acordo
com o boletim Focus, do Banco Central, o Produto Interno Bruto nacional
poderá crescer 2,25%. No entanto,
a grande quantidade de feriados
poderá influenciar setores importantes, como a indústria e o comércio,
uma vez que mais folgas diminuem
a atividade econômica no Brasil.

Almeida observa que, para
reverter esse cenário, os empresários do comércio podem
apostar em ações que atraiam o
consumidor que ficará na cidade
ou que fará compras antes de
viajar. “Um planejamento adequado é uma forte ferramenta
para o empresariado transformar os períodos de feriado em
oportunidades. Por isso, apostar
em divulgações, promoções e
descontos são algumas das alternativas para fidelizar o cliente
e garantir mais vendas”.
Divulgação

O ano começou com a certeza
de que haverá nove feriados prolongados ao longo de 2020. As
datas agradam muitos brasileiros,
que aproveitam o período para
viajar e descansar. Só no primeiro
semestre, serão seis feriados – isso
sem contar as datas comemorativas municipais. Todo esse cenário
movimenta a economia e uma série de segmentos ligados ao setor
de turismo e serviços em todo país.
Um estudo do Ministério do Turismo mostrou que, em 2019, 13,9
milhões de viagens domésticas
aconteceram durante os feriados
prolongados, injetando R$ 28,84
bilhões na economia. Entre os
destaques estão o feriado de 1° de
maio (Dia do Trabalho) – que movimentou R$ 9 bilhões em virtude
de 4,5 milhões de viagens feitas
no período – e de 12 de outubro
(Dia de Nossa Senhora Aparecida),
que resultou em 3,24 milhões de
viagens, com impacto de R$ 6,7
bilhões ao país.
A analista de turismo da Fecomércio MG, Milena Soares, considera todo esse movimento positivo,
pois contribui para o aquecimento
da economia, sobretudo nos segmentos que envolvem turismo e
serviços. “Podemos observar uma
tendência crescente de investimentos nesses setores, que aproveitam
os feriados para atrair e fidelizar

Alberto Wu

Feriados prolongados em
2020 animam o turismo

Analista de turismo da Fecomércio MG, Milena Soares
novos clientes, movimentando
toda a cadeia, o que inclui serviços
de transporte, hotéis, restaurantes,
agências de viagens, guias de turismo, dentre outros.”
Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha, Minas Gerais
é um dos destinos preferidos pelos
turistas. O estado concentra o
maior número de Patrimônios
Culturais da Humanidade, título
concedido pela Unesco. Ao todo
são quatro: Centro Histórico de
Ouro Preto; Santuário do Bom
Jesus de Matosinhos (Congonhas);
Centro Histórico de Diamantina; e

o Conjunto Moderno da Pampulha
(Belo Horizonte) – destinos cotados
a atrair ainda mais turistas durante
os feriados.
A Associação Brasileira de
Agências de Viagens (Abav) projeta uma expansão entre 8% e
14% no movimento em anos com
muitos feriados. De acordo com
a entidade, as pessoas tendem
a viajar mais em épocas assim,
mesmo que sejam passeios de
curta duração ou para destinos
turísticos próximos de casa. Essa
postura acaba diluindo a demanda
no decorrer do ano.

Leonardo Finotti

Amis assina contrato com Expominas

Corrida Colégio Batista
vai acontecer em maio
do assim, a Corrida Colégio Batista
é uma iniciativa para todos, tanto
para atletas profissionais quanto
para amadores, pois o objetivo
maior é a promoção da saúde e do
bem-estar, uma vez que o cuidado
com o ser humano faz parte dos
valores da nossa instituição.

O Colégio Batista Mineiro espera, assim, presentear a comunidade belo-horizontina com um
evento de grande porte, com a
reunião de pessoas engajadas
e apaixonadas pelas atividades
esportivas e que buscam ter mais
qualidade de vida.

Data: 17 de maio de 2020
Largada: 8h
Local: Av. Heráclito Mourão de Miranda, 2930
Alípio de Melo - Belo Horizonte
Kit: mochila, camisa, número de peito, medalha
de participação, chip e brindes de patrocinadores
Inscrições: https://minhasinscricoes.com.br/pt-br
Valor: Lote promocional até 14/02: R$ 50,00
Código: batista2020

Colégio Batista

Mais do que vencer, despertar
o corpo e a mente! Muito além de
buscar apenas a competição, a
Corrida Colégio Batista visa levar
milhares de pessoas a superar os
próprios limites e a adotar hábitos
saudáveis.
E o que não irão faltar são
opções para quem deseja se juntar
a esse circuito do bem. Para quem
quiser ir em um ritmo mais acelerado, terá prova de corrida com
distâncias de 8k e 4k. Já para quem
optar por um ritmo mais tranquilo,
a caminhada com 2k para adultos
será a opção ideal. Será realizada
ainda a maratoninha de até 2k
para crianças.
Correr é uma atividade física
completa, que estimula o desenvolvimento físico e do cérebro, além de
promover a integração social com a
participação de milhares de pessoas
unidas a um mesmo propósito. Sen-

Neste ano de 2020, o Expominas
recebe novamente o maior evento
Supermercadista e Panificador do
Brasil. A Associação Mineira de Supermercados (Amis) assinou contrato para a realização da 34º edição do
Congresso e Feira Supermercadista e
da Panificação, a Superminas Food
Show 2020, que reúne as maiores
empresas nacionais e estrangeiras
fornecedoras do varejo no mercado.
Promovido pela Amis e o Sindicato e Associação Mineira da
Indústria de Panificação (Amipão),
o evento é um grande fomentador do crescimento profissional.
Diversas atividades são oferecidas
ao público, como palestras, talk
shows, workshops, visitas técnicas,
oficinas e fóruns, que abordam
assuntos atuais do setor.

Em 2019, a Superminas Food
Show - 33º Congresso e Feira
Supermercadista e da Panificação bateu recordes históricos
de negócios entre o varejo e o
mercado industrial. O volume
transacionado entre os 55 mil
visitantes e os 517 expositores
da edição chegou à casa dos R$
1,95 bilhão, um crescimento de
cerca de 4% em relação à edição
de 2018.

Expominas
Planejado dentro dos padrões internacionais e da mais
moderna técnica de espaços
moduláveis e multifuncionais
do mercado, o Centro de Eventos
Expominas possui uma infraes-

trutura inteligente para realizar
com sucesso shows, eventos
corporativos, culturais e sociais,
nacionais e internacionais. São
72 mil metros quadrados de área
construída dos quais 30 mil m2
destinados à área de eventos,
com capacidade para até 45 mil
pessoas.
O Expominas BH está localizado na região do Hipercentro de
Belo Horizonte, entre dois grandes
corredores de acesso à capital, a 25
minutos do Aeroporto da Pampulha e a 50 minutos do Aeroporto
de Confins.
Siga nossas redes sociais,
I n st a g ra m e Fa ce b o o k , ( @
expominasbh) e confira mais
informações pelo site: www.
expominasbh.com.br

C I D A D E S
Consuelo de Abreu

Decreto do Governo de Minas legitima
o incentivo fiscal à cultura mineira

A

s mais variadas formas
de captação de recursos
estão garantidas para
manter o incentivo e
o fomento à cultura mineira, em
razão de decreto publicado no
Diário Oficial de Minas Gerais em
31/12/2019. De acordo com essa
legislação, desde o dia 1º de janeiro
de 2020 empresas privadas de diferentes setores estão autorizadas
a investir em projetos culturais
de Minas que concorrem à Lei
Estadual de Incentivo à Cultura,
com a contrapartida da isenção
fiscal do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS),
conforme regulamento, até o dia
31 de dezembro de 2021.
A legitimação do incentivo
fiscal à cultura é considerada uma
conquista pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas
Gerais (Secult) e foi possível graças
aos esforços da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
(SEF) junto ao Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz) ao

longo do último ano. Em dezembro de 2019, a SEF conseguiu a
prorrogação do convênio que foi
aprovado pelo Confaz em meados
do mesmo ano, fortalecendo o
funcionamento do incentivo fiscal
à cultura em Minas Gerais até o
final de 2021.
“O decreto ratifica esse processo de diálogo e construção
que foi feito durante 2019 para
dar legitimidade e segurança
jurídica a todas as empresas que
são incentivadoras por meio da
Lei Estadual de Incentivo à Cultura
em Minas Gerais. É uma conquista
fundamental porque a perspectiva é de que o Estado tenha, em
2020, mais de R$110 milhões
disponíveis para renúncia fiscal,
e tanto o setor privado quanto o
setor cultural e a sociedade são
beneficiadas com o investimento
nas mais diversas formas de cultura”, esclareceu o superintendente
de Fomento Cultural, Economia
Criativa e Gastronomia da Secult,
Felipe Amado.  

Anteriormente à aprovação deste
convênio entre SEF e Confaz, de acordo com Amado, muitas empresas
não participavam desta importante
ferramenta de fomento à cultura por
conta de inseguranças jurídicas desde
2017, ano em que entrou em vigor
a Lei Complementar 160/2017, que
restringia incentivos fiscais. “Agora,
em Minas Gerais, as regras estão bem
claras e as empresas não correm riscos ao investir na cultura do Estado até
2021”, concluiu o superintendente.

Incentivo fiscal
O Sistema de Financiamento à
Cultura de Minas Gerais, que engloba a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o Fundo Estadual de Cultura,
é um instrumento fundamental de
apoio e fomento à produção cultural,
capaz de gerar empregos e auxiliar
a retomada do crescimento econômico. De acordo com um estudo da
Fundação Getúlio Vargas, a cada R$
1 investido em projetos culturais, R$
1,59 retornam ao mercado.

Uberlândia recolheu mais de 170 mil
toneladas de resíduos no ano passado
A Prefeitura de Uberlândia encerrou o ano com o recolhimento
de mais de 170 mil toneladas de
resíduos de construção civil, volumosos e massa verde descartados
irregularmente pela cidade. Esse
é só um dos expressivos números
obtidos pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos em 2019. O ano foi marcado por atuação intensiva em

várias frentes, com investimentos
em iluminação pública, iniciativas
de arborização, aproveitamento
sustentável de resíduos, mutirões
de limpeza, educação ambiental
e uma variedade de melhorias em
serviços já prestados.
“Foi um ano de muito trabalho
em todas as divisões da nossa
secretaria. Seguindo as determinações do prefeito Odelmo Leão (PP),

não medimos esforços para proporcionar qualidade de vida para a
população. Ampliamos serviços e
fomentamos a participação da população nos cuidados com o meio
ambiente, além de conseguirmos
melhorias em iluminação pública,
arborização, limpeza urbana e outros setores”, explicou o titular da
pasta, João Batista Ferreira Junior.

Investimentos e implantações
Assinatura de Parcerias Público-Privadas (PPP) da iluminação
pública: estimativa de atrair R$
600 milhões de investimentos, gerando empregos e possibilitando
a troca de aproximadamente 87
mil pontos de iluminação de lâmpadas de vapor de sódio para LED.
Iluminação pública no Glória: iniciada em dezembro, a iniciativa
pretende colocar 385 luminárias
de LED nos pontos implantados
pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas).

Início do programa “Árvores do Amanhã”: plantio de
cerca de 450 espécies, escolhidas
por moradores, em calçadas e
quintais nos bairros recém-urbanizados Monte Hebron e Residencial
Pequis, em junho e setembro.
Aproveitamento sustentável
de Resíduos da Construção Civil
(RCC): recolhimento de mais de
146 mil toneladas em todos os
espaços- incluindo os 159 pontos
críticos que recebem limpeza periódica e os 13 Ecopontos.

Destinação de 600 caminhões de RCC para melhorias
em estradas vicinais rurais e ruas
urbanas.

Efetivação de 13 termos de
adoção no programa “Adote Uma
Praça ou Canteiro Central”, possibilitando que a população elabore
projetos e cuide de áreas verdes do
município.
Realização do mutirão Cidade
Limpa em vários bairros: Tocantins,
Guarani, Glória, Canaã, Shopping
Park, Tapuirama, Cruzeiro dos Pei-

xotos, Martinésia, Miraporanga,
Maravilha, São José, Maria Resende,
Jardim Brasília 1, 2 e 3.

Liberação do descarte de
gesso nos Ecopontos dos bairros
Canaã, Daniel Fonseca, Santa Rosa
e São Jorge.

Parques Siquieroli, Zoológico e Santa
Luzia e através do programa Escola de
Brasilidades, em conjunto com o 36º
BIMec.

Recolhimento de mais de
18,7 mil toneladas de massa verde
e de 5,9 mil toneladas de resíduos
volumosos em todos os espaçosincluindo os 159 pontos críticos que
recebem limpeza periódica e os 13
Ecopontos.

Substituição das vias de lama
asfáltica por recapeamento no cemitérioBom Pastor (após 41 anos da
inauguração) e cemitério São Pedro
(após 20 anos).

Mais de 36 mil unidades de
bueiros limpos.

Avaliação e atendimento
odontológico e conclusão da marcação de todos os animais do zoológico
(aplicação de 113 novos microchips).

Mais de 12 mil atendimentos
de educação ambiental a escolas municipais, estaduais e particulares nos
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Transfácil exibe resultados
do projeto Tribo 5201
Com o objetivo de criar uma
experiência positiva para os clientes, gerando satisfação e credibilidade com o serviço oferecido, o
Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por
Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil), realizou um
projeto piloto durante os meses
de agosto a novembro de 2019,
para avaliar e apontar caminhos
para a solução de problemas
enfrentados na operação cotidiana das empresas do sistema
de transporte coletivo da capital.
A experiência teve início no
primeiro semestre de 2019 com
um Design Thinking que reuniu
profissionais do Transfácil, SetraBH, empresas operadoras e
BHTrans. Os encontros proporcionaram uma análise desafiadora sobre os problemas e as
dificuldades enfrentadas no dia
a dia de operação do sistema.
Exemplos de grandes empresas
do mercado, nortearam algumas ações. Debates apontaram
diversos ângulos e perspectivas
para enfrentamento dos problemas. O trabalho foi realizado de
forma colaborativa, com equipes
multidisciplinares em busca de
soluções inovadoras. O Projeto
Tribo 5201 - “Várias Empresas,
uma Única Experiência” é uma
extensão desses encontros.
Segundo o diretor presidente do Transfácil, Ralisom
Guimarães de Andrade, o
projeto busca melhorar a percepção do cliente em relação
ao serviço oferecido, sem distinção de linha e empresa. “O
objetivo principal dos encontros, além de buscar a melhoria do padrão de atendimento,
foi o de fazer com que todas as
empresas trabalhassem uni-

das, como se fossem uma, ou
seja, transmitir para o cliente, a
percepção de um atendimento
padronizado independente da
linha ou trajeto”, explicou.

Grupos de trabalho
Para uma interação constante e agilidade nas soluções de problemas pontuais,
foram criados quatro grupos:
um de mediadores, outro de
manutenção, mobilidade e
motoristas que se envolveram
e se engajaram na busca de soluções para os problemas identificados ao longo do projeto.
Nos grupos foram trabalhadas questões operacionais,
comportamentais dos motoristas, manutenção de veículos e
impedâncias que atrapalham
a fluidez da linha.

Resultados positivos
Segundo a Assessora da Diretoria de Mobilidade do Transfácil, Ana Flávia Camilo da Silva,
Indicadores do Centro de Controle Operacional (CCO) do
Transfácil, apontaram melhora nos últimos quatro meses,

agosto a novembro, em relação
ao mesmo período de 2018.
Indicadores como problemas comportamentais de motoristas, que deixavam de realizar
viagens, panes nos veículos,
como problemas com ar condicionado e portas dos veículos,
ou atraso de linha na saída de
garagens e não envio de veículo
para atender uma demanda
crescente, diminuíram substancialmente durante o período de
aplicação do projeto.
Outo dado positivo foi a
ressignificação do CCO, com
a vinda de operadores das
empresas para treinamento
e conhecimento da gestão e
operação do sistema, gerando
mais valor para o profissional.
“A expectativa é que todas as
empresas participem. O CCO
é um braço de apoio para as
empresas na resolução de
problemas. “Outro ponto que
gostaria de destacar é que
todos perceberam que quando
surge um problema, ele não é
apenas de uma única empresa ou setor, ele é entendido
como um problema coletivo”,
concluiu Ana Flávia.

Em Juiz de Fora, Plano de Atendimento
Socioeducativo é aberto a consulta pública
A Prefeitura de Juiz de Fora
(PJF), por meio da Secretaria de
Desenvolvimento Social (SDS) e
do Conselho Municipal dos Direitos
das Crianças e dos Adolescentes
(CMDCA), abriu publicamente para
consulta e considerações a minuta
do diagnóstico acerca de adolescentes envolvidos com prática de
atos infracionais e sobre o Plano
Municipal Decenal de Atendimento
Socioeducativo da cidade.
O objetivo é apresentar diagnóstico acerca da execução das medidas socioeducativas no município,
e, a partir dos dados levantados,
atualizar a política de atendimento,
em busca de ampliação da qualidade do acompanhamento prestado

aos adolescentes em cumprimento
de medidas e seus familiares. Para
a ação, foi contratada empresa de
consultoria, a Universidade Livre,
com recursos do CMDCA, para que
a elaboração do diagnóstico fosse
feita da maneira mais imparcial
possível. Para acompanhar os trabalhos da empresa de assessoria,
o conselho organizou comissão que
contou com representantes governamentais e da sociedade civil.
O processo de diagnóstico e
construção da minuta do Plano
Decenal teve a participação dos
adolescentes em cumprimento de
medidas socioeducativas, adolescentes egressos, familiares, equipes
técnicas de atendimento e diversos

setores e atores do sistema de
garantia de direitos.
O diagnóstico e o Plano precisam ainda ser avaliados por
todos os agentes institucionais ou
cidadãos que queiram contribuir
com este processo de construção
coletiva. Por este motivo, a PJF
apresentou proposta para consulta
pública. Todo cidadão pode participar, clicando no endereço: pjf.
mg.gov.br/secretarias/sds/plano_
socioeducativo. Todas as propostas
serão analisadas pela comissão de
acompanhamento do CMDCA e, de
acordo com a pertinência e as viabilidades, poderão ser incorporadas à
versão final. O processo de consulta
estará aberto até o dia 20.

Liberação de mais de
uma viagem de descarga de resíduos para prestadores de
serviços e pessoas físicas nos
13 Ecopontos.

Melhorias, atendimentos e manutenções
Intensificação na produção de
mudas e plantios: por meio do Horto
Municipal, foram 157.643 mil mudas
produzidas, 34.325 mil mudas doadas
e mais de 16.693 mil plantios e manutenções realizados ao longo do ano.

EDIÇÃO DO BRASIL

Divulgação

10

Substituição do madeiramento nos recintos do zoológico.

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista

C I D A D E S

11 a 18 de janeiro de 2020

Segundo jardim vertical do
país é inaugurado em Nova Lima
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QUEM SABE, SABE

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
Valdez Maranhão
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Saulo Fróes, novo
presidente do
Cruzeiro, e o
artista plástico
Fernando Pacheco
CANAL ABERTO

A cidade de Nova Lima, na
região metropolitana de Belo Horizonte ganhou um jardim vertical.
Esta que é a primeira obra do tipo
produzida em Minas Gerais, além
de ser a segunda no país, possui
3.000 m² e conta com de 4 mil
mudas ornamentais plantadas.
O parque vertical, como também
pode ser chamado, foi projetado
em formato que acompanha toda
a estrutura da fachada do edifício
onde funciona o Centro Empresarial Vila da Serra. O resultado poderá ser visto de qualquer ângulo
por quem estiver passando pela
Alameda Oscar Niemeyer, principal
via da região do Vale do Sereno.
Eduardo Luiz, CEO da Epar Business Experts, empresa responsável
pela administração e gestão da
obra, explica que o jardim segue
uma tendência da nova arquitetura
europeia, ainda pouco comum pelo
mundo. “Entregamos uma infraes-

trutura para projetar este jardim
que é 100% natural, contando com
um sistema de Wi-Fi ligado com o
sistema de previsão do tempo, no
qual aciona de forma inteligente a
bomba da caixa d’água controlando
sustentavelmente o uso da água
para o processo de irrigação das
plantas”, conta o empresário.
Ele explica que, além do todo
o acompanhamento da obra e em
conjunto com a arquiteta Bruna Pa-

lhares, que fez o projeto de retrofit,
foram analisados os riscos para a
estrutura existente. “A proposta
é apresentar um conceito que
permite unir a arquitetura e uma
estética predial, mas também ir
além e conscientizar que podemos
entregar soluções que além de valorizar funcionais e sustentáveis em
prol de um meio-ambiente melhor.
Não há que não dê uma olhadinha
para a nova fachada”.

Curiosidades

DPVAT é ineficiente. O DPVAT é ineficiente e não possui amparo na literatura

econômica e experiência internacional.
A conclusão é de um estudo feito pela
Secretaria de Política Econômica (SPE) e
a Superintendência de Seguros Privados
(Susep), que embasou a decisão do governo
de extinguir seguro por meio da Medida
Provisória nº 904, editada recentemente.
O levantamento conclui que, em média,
apenas 30% do valor arrecadado é destinado ao pagamento de indenizações e os
outros 70% são consumidos como tributos
indiretos e custeio “de um enorme aparato
operacional caro, ineficiente e vulnerável a
fraudes”. (Fonte: Agência Brasil)

SUDESTE É A PRINCIPAL ESCOLHA DOS TURISTAS DO NORTE DO PAÍS

O jardim vertical ajudará a reduzir consideravelmente a
poluição sonora de dentro do edifício, além de funcionar como
isolante térmico sendo capaz de reduzir até 7°C do espaço interno,
permitindo um ambiente mais fresco;

Os atrativos turísticos dos
estados de São Paulo, Minas
Gerais e Espírito Santo foram os
mais procurados pelos turistas
da região Norte para o período
do verão. A constatação é de
uma pesquisa realizada pelo
Ministério do Turismo com agências de viagens do Acre, Amapá,
Pará, Amazonas, Tocantins,

Com a construção do jardim vertical, a grande proporção da
estrutura e presença de plantas, poderá reduzir em até 30% a
concentração de gazes poluentes em seu entorno.

Nos últimos 2 anos, Uberlândia
recapeou mais de 180 km de vias

Rondônia e Roraima. Tirando
o segmento “Sol e Praia”, os
viajantes da região foram os que
mais buscaram o turismo de natureza/ecoturismo. Além dessas
informações, o estudo trouxe
a perspectiva das empresas da
região em relação ao desempenho, faturamento, demanda de
serviços e geração de empregos

de outubro de 2019 a março de
2020. A perspectiva é de que
o número de empregados e o
faturamento aumentem nos
próximos meses. Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro
Antônio, esses dados vêm coroar
o ano de 2019, que apresentou vários resultados positivos.
(Fonte: Ministério do Turismo)

LIGAÇÕES INDESEJADAS

PMU

Desde 2018, a administração municipal tem se esforçado para recuperar o pavimento de toda a cidade. Prova
disso é que, desde então, o recapeamento foi executado
em mais de 180 km de vias. Uma iniciativa que, além de
melhorar a trafegabilidade, promove mais segurança a
motoristas e usuários do transporte coletivo.
Somente dentro do Programa Uberlândia Integrada II, retomado pelo prefeito Odelmo Leão (PP) em
outubro de 2018, serão cerca de 260 km de recapeamento, dos quais 130 km já foram concluídos. Para selecionar os pontos, a prefeitura levou em consideração
critérios como volume de tráfego, presença de transporte coletivo e estado de degradação da via. Santa
Luzia, Tibery, Santa Mônica, Custódio Pereira, Ipanema, Presidente Roosevelt, Monte Hebron, Pacaembu
e Aclimação foram alguns dos bairros atendidos.
“Sabemos que a cidade tem um pavimento antigo e deteriorado, de modo que somente a operação
tapa-buraco não era suficiente. É um trabalho que
irá garantir não só mais segurança, mas também
melhorará a vida dos usuários do transporte coletivo
já que esse tipo de intervenção amplia a vida útil da
pista em 10 anos”, explicou o secretário municipal de
Obras, Norberto Nunes.
Para recuperar o pavimento, estão sendo utilizadas
duas técnicas. A primeira delas é a de Concreto Betuminoso Usinado à Quente, conhecido como CBUQ,
utilizada em vias que estão muito desgastados e nas

Salão no Hotel Mercure Lourdes. O
Hotel Mercure Lourdes possui, há 8 anos, um
salão de beleza de alto padrão e profissionais
extremamente qualificados para cuidar dos
públicos feminino e masculino, sejam eles
hóspedes ou frequentadores. Comandado
pela cabeleireira e maquiadora Francis
Gandra, o Ame Blanche Salão Spa possui um
espaço amplo e diversas opções de serviços
nas áreas de beleza e estética, com muito
conforto e privacidade.

Há alguns meses, a Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) anunciou a criação
de uma lista para proteger os
consumidores de ligações feitas

por empresas que oferecem serviços sem que ninguém tenha
pedido. Os usuários podem
bloquear essas ligações e, para
deixar de receber chamadas

com ofertas de serviços de telefonia, TV por assinatura e banda
larga, a pessoa deverá acessar o
site www.naomeperturbe.com.
br e cadastrar o seu número.

Opção para empreender
Com a high-tech cada vez
mais presente no dia a dia
das pessoas, a tecnologia em
nuvem vem crescendo consideravelmente nos últimos

anos. Para 2020, a expectativa
é de que este mercado – a
nível global - vá crescer 17%,
movimentando US$ 266,4 bilhões, segundo projeções da

consultoria Gartner. Estimativas
apontam que em 2022 o setor
chegue a bater US$ 354,6
bilhões – acumulando mais de
55% de alta.

Avenida Doutor Laerte Vieira Gonçalves

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

pistas de rolamento. O outro procedimento é o microrrevestimento asfáltico, utilizado pela primeira vez pelo
município e aplicado nas vias que estão em início de
desgaste e nas pistas de estacionamento.
O serviço está sendo executado pelas empresas
BT Construção e Dreste, vencedoras da licitação e
escolhidas por meio da modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC). O contrato prevê ainda
a sinalização horizontal das vias.
Simultaneamente, a Secretaria de Obras realiza a
Operação Tapa-Buraco, que, desde 2017, resultou em
mais de 166 mil reparos por toda a cidade. O trabalho
de recapeamento fez com que os gastos da administração municipal com a operação fossem reduzidos
em 60% no comparativo com 2017 e em 50% em
relação a 2018.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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Prática de exercícios físicos
ganha força no início do ano
A

Loraynne Araujo

cumprir aquela meta de se
exercitar mais ou entrar em
forma para o verão.
O educador físico Márcio
Boren esclarece que, antes de
começar qualquer atividade física, é necessário uma avaliação
completa da saúde, com exames
cardiológicos, físicos, fisioterapêuticos e nutricionais. “Eles são
fundamentais para saber quais

Pixabay

prática de atividade
física está virando
um hábito para os
brasileiros. Segundo
o estudo Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel), realizado

pelo Ministério da Saúde e divulgado em 2017, em 6 anos,
a prática de exercícios entre
jovens de 18 a 24 anos cresceu
mais de 7%, saltando de 30,3%
em 2009 para 37,6% em 2016.
E esse aumento é perceptível, principalmente, nos meses
de janeiro e fevereiro, seja para
queimar o que foi consumido
durante o final do ano, tentar

são os limites daquela pessoa,
pois a procura por se exercitar
parte do pressuposto de ser mais
saudável e não ter uma contusão
ou desenvolver uma doença”.
Mais importante do que começar uma atividade física, o educador ressalta que a continuidade
é essencial para conseguir bons
resultados. “Sempre aconselho a
procurar exercícios que goste, pois

assim fica mais fácil de manter a
rotina de atividades. Além disso,
temos que esquecer o mito de se
exercitar apenas 2 ou 3 dias na
semana. O ideal é de 5 a 6 vezes”.
Uma das pessoas que começou a se movimentar neste
começo de ano é a advogada
Mariana Sanches, 25. Ela fez
a matrícula na academia no
dia 2 de janeiro. “Eu já queria

voltar a me exercitar há muito
tempo, mas sempre deixava
para depois. Por isso, uma das
minhas metas para este ano
foi voltar a fazer musculação”.
Mariana aproveitou a empolgação e fez o plano anual
na academia perto da sua casa.
“Não queria um compromisso
tão longo assim, mas seja o que
Deus quiser”, brinca.

Queimando calorias
Boren afirma que o gasto calórico depende do desempenho individual de cada pessoa. “Temos várias atividades físicas com alto
gasto de calorias, mas só terá resultado aquele aluno que realmente se dedicar durante a aula”.
Porém, para quem ainda quer entrar em forma para o Carnaval, o educador diz que se deve focar em exercícios aeróbicos e listou
5 atividades físicas que mais queimam calorias:

1

Corrida:

Seja na esteira ou na rua, em média,
um corredor queima 8,5 calorias por minuto
ao passo que se move em um pace (ritmo)
confortável – aquele em que é possível ainda
conversar enquanto corre.
2

Crossfit:

O crossfit é uma das modalidades
mais completas, pois trabalha força, velocidade, resistência e flexibilidade com
uma série capaz de estimular todos os
músculos do corpo, além de acelerar o
metabolismo e favorecer o aumento da
massa magra. Em média, uma aula de 30

Presidente da Rede Itatiaia de Rádio
diretoria@itatiaia.com.br

Um ano para refletir
O fato positivo que aconteceu
nos últimos anos no Brasil é que
agora temos calendário, dia de
começar e terminar as competições. A isso devemos uma grande
parte à TV Globo que organizou o
caos de datas que existia. Vamos
tentar explicar o que nos espera
2020 em matéria de futebol, a
nossa paixão.
O tiro de meta é dado no
dia 21 de janeiro com o Atlético
abrindo o Campeonato Regional em Uberlândia e o término
no dia 26 de abril. Nesse meio
tempo entra a milionária Copa
do Brasil com jogos até dia 16
de setembro.
A Libertadores, festa da qual
fomos barrados, vai de 5 de
fevereiro a 21 de novembro. E a
Sul-Americana começa no mesmo dia 9 de fevereiro e aponta

o campeão em 7 de novembro.
Nessa tem o Galo.
O Campeonato Brasileiro da
Série A, começa suas 38 rodadas no dia 3 de maio e acaba
no dia 6, primeiro domingo de
dezembro.
Temos a Olimpíada de Tóquio
com o Brasil ainda lutando por
vaga e, com novo modelo, a Copa
América de 12 de junho a 12 de
julho dividida entre Argentina e
Colômbia. Um mês inteiro da mais
antiga e tradicional competição
Sul-Americana. A Série B, abrangendo Cruzeiro e América rola de
2 de maio a 28 de novembro.
Há um sopro de melhoria
nas nossas instituições. A época
das loucuras parece que está
passando. Os clubes se voltam
com mais responsabilidade para
suas finanças, obrigados a pagar

Treinamento funcional:

O treinamento funcional é uma alternativa para quem não gosta de fazer
musculação ou exercícios tradicionais, como
correr na esteira. A prática é divertida, sem
monotonia e possibilita perder 800 calorias
por aula.
4

Natação:

A natação é um dos exercícios mais
procurados nas academias, seja pelo seu

5

Remo:

Após ter conquistado os praticantes do
crossfit, o remo indoor também está ganhando adeptos nas academias. Essa atividade
ajuda a queimar, em média, 1.000 calorias
por hora.

Minas Tênis Solidário doa
meia tonelada de alimentos

contas queiram ou não, e chegando os salários de jogadores e
técnicos num patamar permitido
pelos recursos vindos das várias
fontes de receita.
Talvez, o caminho seja o
clube-empresa e nesse ponto
o Botafogo já deu o primeiro
passo. O futebol europeu criou
um oceano, de competência e
gestão em relação a nós, brasileiros e sul-americanos. Os clubes e
jogadores que atuam na Europa
são hoje tão familiares quanto
os brasileiros.
Vender, vender, vender talvez não seja a única forma de
administrar.
Vale a pena tentar outros
caminhos. Um deles usando a
velha máxima da economia:
não se deve gastar mais do que
se arrecada.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

o seu consórcio multibrasileiro

3

baixo impacto, alto gasto calórico ou por ser
relaxante. Em média, queima-se 600 calorias
por hora, valor que pode variar dependendo
da intensidade do exercício e do metabolismo do praticante. O nado borboleta, por
exemplo, é o mais difícil, mas também o
que mais emagrece (770 kcal/hora). Atrás
dele estão crawl, costas e peito, empatados
(560 a 630 kcal/hora).

Orlando Bento

Emanuel Carneiro

minutos é capaz de eliminar aproximadamente 800 calorias, isso se tratando de
alunos mais avançados.

O presidente do Minas Tênis
Clube, Ricardo Vieira Santiago,
entregou, diversas doações arrecadas pelo Programa Minas
Tênis Solidário ao Departamento
de Recursos Humanos do Minas.
Dentre as doações estão cerca de
meia tonelada de alimentos, diversos produtos de higiene pessoal,
produtos de limpeza e fraldas geriátricas e infantis. Agora, o RH do
Minas vai fazer uma triagem, em
parceria com a Associação Beneficente dos Empregados do Minas
(Abem), para doar os produtos a
colaboradores do Minas.
Os quase 500 quilos de alimentos (arroz, feijão, macarrão, açúcar,
sal e óleo) foram arrecadados em
jogos da equipe Itambé/Minas,
realizados na Arena MTC. A conselheira do Clube Marília Gianetti
completou, recentemente, 90 anos

e fez uma festa para amigos. De
presente, ela pediu produtos de higiene pessoal para serem doados.
“Estou no Minas deste os meus 7
anos. Já nadei pelo clube, participei se diversas festas e sou conselheira. Completei 90 anos e pedi
de presente produtos para serem
doados. Acho que chegou a hora
de ajudar e contribuir um pouco
com quem precisa”, comentou.
Marília também é voluntária do
Programa Minas Tênis Solidário e
doou cerca de 355 produtos, entre
creme dental, sabonete, shampoo
e condicionador.
Durante o Torneio Azul e Branco de Ginástica Artística e de
Trampolim, realizado no Minas I,
em dezembro, foram arrecadados
diversos quilos de leite em pó.
Destes, 25 quilos foram entregues
ao RH do Minas, nessa sexta-feira.

O programa, ainda, entregou 335
fraldas geriátricas, doadas pela
sócia e voluntária Mila Sader, e
mais 610 fraldas infantis.
Santiago agradeceu o empenho
dos associados e dos torcedores em
contribuir com campanhas de doações. “Agradecemos os torcedores
e associados que atenderam ao
convite do Minas Tênis Solidário e
fizeram essas doações. Vocês estão
ajudando muita gente. A efetiva
participação dos minastenistas, o
espírito de solidariedade e de amor
ao próximo, são indispensáveis para
o fortalecimento do nosso programa
de responsabilidade socioambiental.
Nosso agradecimento especial
à conselheira Marília e à sócia Mila
pela atitude exemplar de promover
a solidariedade entre familiares e
amigos. Muito obrigado!”, destacou o presidente.

