
Nova modalidade permite
empréstimo financeiro

entre pessoas físicas

Enquadrados na Lei Maria
da Penha poderão ser

monitorados 24h por dia

Praticar esportes contribui
para desenvolvimento infantil

A prática de exercícios físicos é a garantia de saúde, 
inclusive, para as crianças. Os especialistas dizem que 
a atividade iniciada ainda nos primeiros anos de vida 
pode contribuir para a melhoria do desenvolvimento 
físico e mental, além de evitar o sedentarismo.
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VAI UMA QUENTINHA?
mercAdo de
mArmitAs
cresce 134%
no BrAsil

O brasileiro tem se reinventado para driblar o desemprego e uma alternativa que ganha es-
paço é a comercialização de marmitex. O segmento cresceu 134% em 5 anos. Atualmente, 
existem 239,8 mil empreendedores formalizados nessa área. O analista do Sebrae Minas, 

Diogo Reis, atribui o sucesso do setor a alguns fatores como o fato de existirem poucas barreiras 
de entrada para esse mercado. “O investimento inicial é baixo e a facilidade de operação por 
meio de aplicativos de pedido e entrega incentivam os empreendedores, principalmente, os que 
têm poucos recursos financeiros”.

economiA – PáginA 5
Divulgação

Ao abandonar o Partido 
Novo, o vice-governador 
Paulo Brant está rompendo 
com parte de sua história, 
afinal, foi por meio da 
sigla que se elegeu em 
2018. A legenda, até então 
comandada no país por 
Eduardo Ribeiro, tem seu 
viés ideológico de direita. 
Além disso, a desfiliação 
do vice-governador, possi-
velmente, não contribuirá 
para minimizar a crise en-
tre o governador Romeu 
Zema (Novo) e a Assem-
bleia Legislativa, pois falta 
experiência política a Brant 
para atuar nos bastidores 
da Casa.

Barriga solidária ganha repercussão após 
ser apresentada na novela “Amor de mãe”

Em evidência na novela “Amor de Mãe”, da 
Rede Globo, o método da barriga solidária consiste 
em uma terceira pessoa gerar o filho de alguém. 
Segundo cálculos da ONG suíça International So-
cial Security, por ano, pelo menos 20 mil crianças 
nascem dessa forma. Contudo, esse processo varia 
de país para país. Aqui, no Brasil, por exemplo, é 
proibido, por meio da Resolução 2168/17, que o 
procedimento seja pago.

Uma pesquisa de site Sexlog aponta que 41% das mu-
lheres dizem se masturbar todos os dias. Apesar disso, a 
masturbação feminina ainda é um tabu na sociedade. 
Para entender mais sobre o assunto, o edição do Brasil 
conversou com a sexóloga Vanessa de Oliveira, especialista 
em empoderamento feminino e autora de mais de 10 livros 
que mostram um caminho para lidar com a autoestima e 
os relacionamentos com mais segurança e independência. 

Prefeito de JF faz reunião
para valorizar “Rede Alerta”

Pesquisa indica que 41% das
mulheres se masturbam diariamente

O prefeito de Juiz 
de Fora Antônio Al-
mas (foto) reuniu-se 
com lideranças dos 
bairros da cidade para 
debater os resultados 
do projeto “Rede Aler-
ta”, um sistema de 
informações rápidas 
à população, que teve 
sua eficácia testada no 
período chuvoso dos 
últimos meses. O en-
contro aconteceu na 
sede da Defesa Civil.
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Brant deixa Partido Novo após
ficar de fora da articulação

política do governo na ALMG
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loraynne Araujo

41% das mulheres dizem
se masturbar diariamente
D iferentemente dos 

homens, as mulhe-
res possuem um ór-
gão exclusivo para 

o prazer, o clitóris, porém, a 
satisfação sexual foi negada 
a elas durante muitos séculos. 
Apesar das mulheres estarem 
mais empoderadas, há ainda 
um certo tabu quando o assun-
to é masturbação feminina. 
Segundo pesquisa feita pelo 
site Sexlog, 41% das mulheres 
revelaram estimular o clitóris 
todos os dias, 39% se mastur-
bam de duas a três vezes por 
semana, 13% semanalmente 
e apenas 7% disseram se tocar 
quinzenalmente.

O estudo também per-
guntou quando elas desco-
briram o autoprazer. 62% das 
entrevistadas disseram que 

conheceram essa fonte de 
orgasmo ainda na adolescên-
cia (entre 13 e 18 anos), 25% 
tiveram o primeiro contato 
com seu próprio clitóris na ju-
ventude (entre 19 e 29 anos), 
11% fizeram a descoberta já 
adultas, depois dos 30 anos 
e apenas 2% revelaram ter 
começado a estimular a zona 
erógena depois dos 40.

Para entender melhor 
sobre o assunto, o edição 
do Brasil conversou com Va-
nessa de Oliveira (foto). Ela 
é sexóloga, especialista em 
empoderamento feminino e 
autora de mais de 10 livros 
que mostram um caminho 
para lidar com a autoestima 
e os relacionamentos com 
mais segurança e indepen-
dência.
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você acredita que o número de mulheres que se mas-
turbam é subnotificado?

Pesquisas relacionadas à sexualidade são sempre complexas. Às vezes, por 
vergonha ou até para parecer menos careta, as pessoas acabam ocultando ou 
aumentando informações. No ambiente digital, as pessoas costumam ser mais 
sinceras e vejo isso nas seções de perguntas e respostas do meu Instagram, onde 
recebo mais de 300 dúvidas por dia sobre sexo, conquista e relacionamentos. 
Como as pessoas estão anônimas, tendem a ficar mais à vontade. 

Por que as mulheres ainda não falam tanto sobre 
masturbação?

A masturbação feminina ainda é um tabu para muitas mulheres, sen-
do que algumas nunca sequer tentaram se tocar e sentir prazer sozinhas. 
Outro ponto é que, muitas vezes, aprendemos a fingir quando o tema é 
sexo. Muitas de nós ainda acreditam que fingir em uma relação sexual é 
positivo. Então, as histórias que contamos sobre sexo, nossos encontros 
ou performances sexuais sempre têm uma edição. Escondemos algu-
mas coisas que não foram tão legais por pura vergonha, aumentamos 
um pouco as histórias para parecer mais descoladas e mais desejadas, 
colocamos o foco só naquilo que foi bom e falamos pouco ou nunca 
discorremos sobre nossos sentimentos em relação às transas.

Por que esse tema ainda é um tabu?

A forma como a maioria de nós aprendeu sobre como uma mulher 
deveria se comportar não está focada na felicidade ou no prazer feminino, 
mas sim no papel que ela deve cumprir em casa e na sociedade. Para viver 
essa experiência e ser mais plena nas relações sexuais é preciso deixar 
de lado algumas crenças que possuímos e isso inclui o que se aprendeu 
sobre o que é certo fazer no sexo.

existe diferença na hora de falar sobre masturbação 
masculina e feminina?

Existe uma grande evolução em torno do tema e da liberdade sexual 
feminina, mas esse é um processo de desconstrução e todas nós estamos 
participando dele. O tema sempre foi mais aberto para os homens porque 
o sexo sempre esteve ligado ao prazer deles. Já para as mulheres, durante 
muitos anos, o assunto estava vinculado apenas à satisfação masculina 
ou à procriação.

Qual a importância da mulher se masturbar?

Em primeiro lugar, essa é uma prática sexual que pode proporcionar 
muito prazer. A masturbação também ajuda a aumentar a resposta de 
irrigação sanguínea na região do clitóris, o que contribui para que a mu-
lher consiga aumentar sua resposta ao prazer. Se masturbar também é o 
melhor exercício para descobrir o próprio corpo e ter ainda mais satisfação 
na hora do sexo com o parceiro ou parceira. Se divertir por conta própria 
pode fazer com que ela se satisfaça melhor com o seu parceiro e dê um 
‘up’ na sua autoconfiança e no seu desempenho entre quatro paredes.

como o machismo interfere na sexualidade feminina?

A mulher, durante anos, teve a vida sexual ligada à reprodução ou 
à satisfação masculina. E isso é um reflexo da ideia de superioridades 
masculina que está ligada ao machismo.

como desmistificar a masturbação feminina?

Com informação. Normalizando a abordagem do tema, esclarecen-
do os mitos, falando sobre o tema sempre que se fala da sexualidade 
feminina e inserindo essa prática em materiais que falam sobre o prazer 
feminino.

A forma como a maioria de nós
aprendeu sobre como uma mulher

deveria se comportar não está
focada na felicidade ou no prazer

feminino, mas sim no papel que ela
deve cumprir em casa e na sociedade

Nesta semana, recebi pelo WhatsA-
pp um vídeo bizarro em que um homem 
fantasiado de cavaleiro templário 
(acredite se quiser), montado em um 
cavalo e empunhando uma bandeira 
do Brasil, convoca os “patriotas” para 
as manifestações pró-Bolsonaro no dia 
15 de março. Apesar de ser até engra-
çado pela sua estética tosca e fora de 
moda - afinal, os cavaleiros do templo 
foram extintos pelo Papa Clemente V 
no ano de 1.312 – o vídeo me deixou 
em alerta. Imediatamente me lembrei 
de um personagem pouco conhecido 
pelos brasileiros que foi um dos grandes 
responsáveis pela ideologia nazista que 
acabou matando cerca de 6 milhões 
de judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

Alfred Rosemberg foi conselheiro e 
ministro de Hitler. Foi editor do Völkis-
cher Beobachter, jornal do partido 
nazista alemão, e autor do livro “O Mito 
do Século XX”, sobre teoria das raças. 
Aos 16 anos, Rosemberg leu o livro “As 
bases do século XIX”, do escritor bri-
tânico Houston Stewart Chamberlain. 
O livro antissemita incutiu no jovem 
rapaz a semente do ódio aos judeus e a 
crença de superioridade da raça ariana. 
A partir daí, foi aprofundando esses 
sentimentos, apesar de sua trajetória 
acadêmica e o gosto pela filosofia. Era 
como se estivesse cego ao contraditório. 
Acreditou naquelas histórias e ajudou a 
difundi-la por toda a Alemanha. O final 
nós já sabemos. Ao ser interrogado 

durante o Tribunal de Nuremberg, que 
o condenou a morte em 1946, ficou 
evidente para todos os interrogadores 
o que os principais aliados de Hitler e 
o próprio Führer já sabiam: Rosemberg 
era um ingênuo, um romântico, que co-
meteu os mais terríveis crimes em nome 
de um ideal absorvido na adolescência. 

Suas idéias eram toscas, suas frases 
rasas. Ainda assim, o ideal nacionalista 
e de supremacia da raça foram difun-
didas e aceitas por milhões de pessoas 
que pareciam estar em transe coletivo. 
Claro que essa difusão contou com a 
competência de Goebbels, ministro da 
propaganda na Alemanha Nazista.

Esse tipo de discurso e de estética 
é que me trouxeram essa conexão 
imediata entre o vídeo do cavaleiro 
templário e Rosemberg. A superfi-
cialidade do argumento e a tentativa 
do engajamento pelo nacionalismo 
são latentes, apesar de patéticos, 
no vídeo. 

Obviamente, depois de assistir ao 
vídeo, movido pela curiosidade, fui 
ao Google pesquisar sobre o grupo 
ou movimento que o havia produzido. 
Encontrei uma página organizada, 
com milhares de seguidores e muitas 
postagens em favor do atual governo 
e contra o PT. Entre seus colunistas 
está Wander Pugliese, um professor 
de história declaradamente nazista 
que ficou famoso por ter uma suástica 
desenhada no fundo de sua piscina. 
Coincidência, não?

Além de Alfred Rosemberg, o vídeo 
do cavaleiro medieval me lembrou o 
pronunciamento do então secretário 
da Cultura, Roberto Alvin, com claras 
alusões ao nazismo. Ambos exaltam o 
nacionalismo e remetem a Deus – o ca-
valeiro diz ter vindo em missão sagrada. 

É muito preocupante e sintomático 
que estejamos produzindo esse tipo de 
material, esse tipo de discurso. Primei-
ro, criou-se um ódio aos comunistas e 
petistas, assim como os nazistas fizeram 
com os judeus. Agora, os detratores da 
esquerda podem falar e cometer os mais 
terríveis atos, afinal, graças a eles ficare-
mos livres dos petistas e comunistas. As-
sim, entramos numa espécie de transe. 
Ingenuamente, como Rosemberg, nos 
cegamos diante dos discursos contra a 
ciência, os professores, a imprensa, as 
ONGs ambientais e até contra os cientis-
tas dos órgãos do próprio governo. Co-
meçamos a achar normal, por exemplo, 
que diante do resultado embaraçoso do 
Produto Interno Bruto (PIB), o governo 
invente um novo conceito de PIB público 
e privado para parecer que o Brasil está 
crescendo mais do que está.

Não podemos deixar que o extre-
mismo político e que ódio ao PT turvem 
nossa visão. É preciso aguçar nosso sen-
so crítico, valorizar a ciência e, principal-
mente, olhar para a história. São muitos 
os exemplos de intolerância e injustiça 
que começaram com a propagação de 
discursos toscos, vazios e nonsense, 
como o do cavaleiro medieval.

celular X volante 
ão têm duas décadas que os smartphones entraram definiti-
vamente em nossas vidas e, hoje, são 230 milhões celulares 
ativos nas mãos da população brasileira, ou seja, o país tem 
atualmente dois dispositivos digitais por habitante. Com isso, 

foram encurtadas as distâncias geográficas, o que possibilitou uma 
comunicação global e em extrema velocidade.  

Mas, quando o assunto é trânsito não temos pontos positivos para 
destacar sobre a criação dos celulares. Uma pesquisa lançada pelo Mi-
nistério da Saúde indicou que um em cada cinco brasileiros admite usar 
o celular enquanto dirige. A divulgação do estudo foi feita pelo Sistema 
de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vigitel). Os dados sinalizaram ainda que as pessoas 
entre 25 e 34 anos (25,1%) são as que mais assumem cometer a infração.

Não é novidade para ninguém que quebrar essa regra coloca em 
risco a vida dos que estão fora e dentro do carro. Talvez possa parecer que 
conferir o WhatsApp, dar uma olhadinha nos e-mails, abrir aquela foto 
ou vídeo que acabou de chegar não seja tão perigoso, certo? Errado! De 
acordo com o psicólogo e especialista em psicodrama socioeducacional, 
Celso Braga, está mais que comprovado que, em dois segundos de 
descuido, ao olhar para a tela a pessoa se coloca em risco ao volante. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego 
(Abramet), o uso de celular ao volante é a terceira maior causa de aciden-
tes de trânsito com morte no Brasil: 150 motoristas morrem anualmente, 
e 54 mil todo ano como consequência desta prática.

É importante reforçar que o uso do celular ou qualquer outro aparelho 
similar pode aumentar – de um terço à metade – a pena por homicídio 
culposo no trânsito. A lei que prevê essa punição foi endurecida e passa-
rá a ser prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 9.503, de 
1997) segundo o Projeto de Lei do Senado (PLS) 435/2015, aprovado em 
decisão final pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta 
foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
que fez o alerta para as implicações negativas do uso massivo de celular 
pelos motoristas.

Deste modo, para tentar reverter o quadro atual, o psicólogo esclarece 
que o processo de conscientização tem três condições básicas para que 
ocorra de maneira eficiente: o diálogo sobre o tema celular versus direção 
necessita ser frequente, o relacionamento entre as pessoas deve aumentar 
no que diz respeito a percebermos, de forma mais atenta, os outros no 
trânsito e precisamos aprender coletivamente às técnicas e ferramentas 
para nos doutrinarmos a não pegar o celular enquanto dirigimos. 

É tudo uma questão de educação e cultura.  Por isso, é fundamental 
falar sobre esse assunto nas escolas, empresas e em casa.

A história se repete

reflita
Segundo Vanessa, existem muitos ditos antigos 

que reforçam o tabu em relação à vida sexual feminina 
sendo que, na maioria das vezes, eles deixam a mulher 
ainda mais insegura e reprimida sexualmente.

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122182
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eujácio silva

Mais de 4 milhões*

de consultas.

Mais de 103 mil*

partos norMais.
Mais de 70 mil*

cirurgias de catarata.

Mais de 5 milhões*

de raios-X da coluna.

A AssembleiA de minAs economizou e devolveu pArA o estAdo 46 milhões de reAis. 
um dinheiro que pode ser usAdo pArA fAzer umA grAnde diferençA nA vidA dAs pessoAs.

É A AssembleiA legislAtivA fAzendo suA pArte pArA enfrentAr A crise.
*Fonte: Tabela unificada do SUS. Fonte: Datasus

F oi aprovado no dia 10, na Câmara Mu-
nicipal de Montes Claros, projeto de 
lei do Executivo que reajusta o salário 
dos servidores públicos municipais. A 
proposta foi aprovada em regime de 

urgência e por unanimidade entre os membros 
do Legislativo.

O projeto garante um reajuste de 3% para os 
servidores integrantes do quadro de cargos de 
provimento efetivo e comissionado, sendo o rea-
juste retroativo à competência do mês de fevereiro.

O reajuste não se aplica aos agentes políticos, 
servidores que tenham o seu vencimento vincula-
do ao salário mínimo, bem como aos cargos de 

agente comunitário de saúde, agente de combate 
às endemias e agente comunitário de saúde pú-
blica, já que todos estes cargos possuem reajustes 
vinculados a outros critérios.

A lei aprovada antecipa parte do reajuste previsto 
para a data-base do município. O projeto de lei segue 
agora para sanção do prefeito Humberto Souto (PPS).

Falta de experiência política
pode isolar vice-governador

Na semana passada, os mineiros toma-
ram conhecimento, por meio de nota, 
da desfiliação do vice-governador 
Paulo Brant do Partido Novo. Em 

2018, para disputar o cargo pelo qual foi eleito, 
ele se valeu da estrutura partidária, o que inclui, 
naturalmente, a ideologia da sigla, considerada 
por muitos como retrógrada, para não dizer 
hermética. Apesar disso, a legenda conseguiu 
eleger deputados em vários estados brasileiros, 
incluído 2 parlamentares estaduais em Minas: 
Guilherme da Cunha e Bartô. 

Nos meandros da Assembleia Legislativa, as 
especulações sobre a decisão do vice-governador 
seguiram intensas. Uma das vertentes aponta que 
Brant se afastou do Partido Novo porque ficou à 
margem do governo mineiro ao não ser direcio-
nado à coordenação política. A outra, defendida 

pelos membros dos partidos de oposição, afirma 
que a não ida para dialogar com os segmentos 
políticos, em nome do Palácio Tiradentes, se 
deve ao fato de que ele não tem experiência para 
exercer esse tipo de atividade. 

crise na Almg
Sem sombra de dúvidas, a decisão do go-

vernador Romeu Zema (Novo) de vetar o seu 
próprio projeto que concedia aumento de mais 
de 40% para os servidores da segurança deixou a 
Assembleia Legislativa em pé de guerra. Contudo, 
passadas as primeiras 24 horas, entrou em cena 
um grupo tentando amenizar os efeitos da crise. 
As greves e manifestações, ao que tudo indica, 
seriam inevitáveis, mas, até o momento, não há 
possibilidade disso acontecer, pois o motim provo-
caria uma ruptura entre o Legislativo e Executivo. 

Apesar dos conflitos, na avaliação de alguns 
líderes sindicais, não seria adequado fazer movi-
mentos bruscos na tentativa de inviabilizar o man-
dato do governador, para ter, quem sabe, Brant 
no comando do Estado. Para a deputada petista 
Beatriz Cerqueira, seria trocar seis por meia dúzia. 

Ainda sobre a Casa Legislativa, está nítido que, 
a partir de agora, a tendência é que deputados 
estaduais fiquem cada vez mais independentes 
em relação aos atos do governo. Ou seja, os parla-
mentares tendem a votar as matérias de interesse, 
ouvindo, principalmente, as bases eleitorais. 

Outro fato que mexeu com os ânimos na 
ALMG foi a saída do então secretário de Governo, 
Bilac Pinto. Sobre o assunto, o deputado Gustavo 
Valadares (PSDB) foi ácido em nota divulgada. No 
entanto, ele fez questão de articular uma reunião 
com os membros do seu partido, que inclui 9 par-
lamentares, para discutir o caminho a ser seguido. 
Além desses deputados, Valadares também atua 
como líder do bloco de apoio ao governo estadual, 
no qual reúne 19 parlamentares.

Além disso, há ainda uma aliança política 
contra Zema em construção, unindo o Avante e o 
PT. Esse grupo se juntaria aos interesses do prefeito 
Alexandre Kalil (PSD) com vistas ao projeto político 
de 2022. O denominado “grupo do Kalil” está mais 
fortalecido, pois tem em seu bojo dois dos três 
senadores mineiros: Carlos Viana e Antonio Anas-
tasia, sendo que Anastasia está aliado ao prefeito 
graças a uma articulação vinda diretamente de 
São Paulo, por intermédio do presidente nacional 
do PSD, Gilberto Kassab. 

Por certo, a assessoria política do governador 
há de raciocinar que ele, como mandatário maior 
do Estado, não pode se envolver em temas relacio-
nados à sucessão deste ano. Sem ser incomodado 
pelo governador Zema, o “grupo do Kalil” pode 
até conquistar a meta de eleger 100 prefeitos por 
meio do Avante, PT e PSD. 

Segundo deputados de oposição, caso isso 
aconteça, a instabilidade política do chefe do 
Executivo mineiro poderia até piorar a partir do 
próximo ano.

Paulo Brant usou o Partido
novo apenas para se eleger?

gustavo valadares manteve
72 horas de indecisão
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Zema assina contrato de R$ 881 milhões
para produção de energia renovável

O governador Romeu Zema participou da assina-
tura de um contrato de aquisição de 70 megawatts 
médios de energia solar em Minas Gerais. A usina, 
que será construída na cidade de Pirapora, no norte 
do Estado, é uma iniciativa do grupo Anglo American 
junto à empresa Atlas Renewable Energy, e conta 
com investimentos de R$ 881 milhões. O objetivo é 
reduzir em até 30% a emissão de CO² lançado pela 
mineradora até 2030.

Além do ganho ambiental, o empreendimento 
– que tem capacidade para abastecer uma cidade 
de 1,4 milhão de habitantes – deve gerar cerca de 

3 mil novos postos de trabalho durante a constru-
ção e aproximadamente 100 empregos diretos na 
operação.

Zema, “para nós, é motivo de orgulho assistir 
Minas despontar em primeiríssimo lugar no Brasil 
em geração de energia fotovoltaica. Muito se fala 
atualmente sobre a desindustrialização no país e 
parte desse processo, que já dura algumas décadas, 
se deve aos custos ocultos que estão diretamente 
ligados, também, a uma energia elétrica cara. Em 
Minas, já perdemos indústrias por esse motivo e 
eu quero que o nosso estado, por meio da energia 
fotovoltaica, volte a oferecer preços competitivos de 
produção”, afirmou.

redução 
O governador também comemorou a redução 

do impacto ambiental proporcionada pelo empre-
endimento e a geração de novos postos de trabalho.

“Podemos mostrar que é plenamente viável 
termos mineração, termos empreendimentos e, ao 
mesmo tempo, agir com responsabilidade ambien-
tal. Além disso, Minas precisa, mais do que tudo, de 
novos empregos. Estamos fazendo a lição de casa, 

enxugando custos, mas temos limites e, para viabi-
lizarmos o Estado, vamos precisar realmente gerar 
mais renda e mais arrecadação, que é o que está 
acontecendo hoje”, disse.

mix energético
Para o CEO da Anglo American no Brasil, Wilfred 

Bruijn, o acordo reafirma a estratégia da empresa 
de criar um mix energético inteligente que ajude a 
concretizar a expectativa de operar minas neutras em 
carbono para o fornecimento de metais e minerais 
de forma mais sustentável.

“Através de inovação, responsabilidade, seguran-
ça e tecnologia, nós estamos avançando na busca 
para termos uma grade 100% renovável de energia 
elétrica até 2022. Estamos nos esforçando na direção 
de oferecer uma contribuição para o meio ambiente, 
não só mineiro como de todo o Brasil, contribuindo 
para um país e um estado mais limpos”, destacou.

O empreendimento, que terá mais de 800 
mil painéis e capacidade instalada de 330 MWp, 
deve começar a ser construído ainda neste ano e a 
expectativa é que a planta entre em operação em 
janeiro de 2022. O contrato tem duração de 15 anos.

“Para nós, é motivo de orgulho assistir minas
despontar em geração de energia fotovoltaica”
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SERVIDORES DE MONTES CLAROS TERãO REAJUSTE SALARIAL EM ABRIL

Política em três corações
Para a reconstrução de Três Corações que enfrenta muitas difi-

culdades com o empobrecimento da população, o empresário Braz 
Pagani tem posicionado, de maneira muito firme, sua candidatura 
à prefeitura municipal a nível estadual e federal. O objetivo dele é 
trazer um grande projeto de desenvolvimento, com a capacitação 
de recursos externos, para a geração de renda e empregos o que, 
certamente, dará mais dignidade ao cidadão tricordiano.

milionário frustrado 
Agora que a sucessão de Belo Horizonte começa a ser colo-

cada em pratos limpos, comentários e análises sobre o assunto 
brotam de todas as alas políticas. Um tema específico, tratado 
na porta do Café Nice, no Centro de BH, chamou a atenção. Por 
lá, dizem que algumas pessoas se tornam líderes naturalmente, 
enquanto outras buscam sua própria liderança. Entre os que vão 
atrás estaria o ex-prefeito marcio lacerda. A rigor, ele é visto 
como um dos homens mais ricos de Minas e não tem pretensão 
de voltar a disputar a prefeitura. Seu sonho seria ser candidato 
a governador, porém, esta realidade vai ficando cada vez mais 
distante, pois esse projeto tem a recusa de sua família. Com 
isso, haveria na capital um milionário frustrado. 

Patrus e Kalil
Ao lerem uma nota publicada nesta coluna na semana 

passada, indicando um possível interesse do presidente da 
Assembleia deputado Agostinho Patrus (PV) em participar 
da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, alguns amigos 
dele terminaram revelando outra informação: Patrus tem um 
compromisso político com Kalil, porém para 2022. 

vereador amarelou?
Nos bastidores da Câmara dos Vereadores de Belo Horizon-

te, comenta-se que o vereador gabriel Azevedo é um político da 
linha de denúncias e questionamentos. Contudo, ele não tinha 
tanta certeza de estar atuando em sintonia com a população. 
Vale dizer que havia certo receio dele em não ser reeleito. Aí, 
preferiu fazer as pazes com seu então amigo Alexandre Kalil 
(PSD), depois de 3 anos de afastamento completo. Coisas da 
política, gente. 

Política em Juiz de Fora
Em Juiz de Fora é bem possível que sejam indicados cerca 

de meia dúzia de candidatos a prefeitos. É válido ressaltar que o 
atual prefeito da cidade, Bruno siqueira (MDB), não pretende 
disputar nenhum cargo.

deputados de oposição?
Um levantamento feito pela imprensa comprova: os depu-

tados do Partido Novo Bartô e guilherme da cunha votaram 
contra quase todos os projetos do governador do Estado. E olha 
que eles são os únicos filiados à mesma sigla de romeu zema. 

secretária em apuros
A jornalista cristiana lôbo disse que a nova secretária da 

Cultura, regina duarte, pode estar com os dias contados. 
Esse grupo que já começa brigando com a secretária é um 
horror. “Dificilmente regina suportará tamanha pressão”, disse 
a comunicadora. 

reformas necessárias
Assim como alguns políticos, o filósofo mario sergio 

cortella não acredita que apenas as reformas propostas pelo 
governo federal seriam capazes de resolver os problemas da 
nação. “Vão ter que trabalhar duro nos próximos anos para 
encontrar uma saída dessa crise”, avalia o mestre.

Política internacional
Ao avaliar o cenário internacional, o cientista político mineiro 

e professor da PUC Minas enrique natalino sentenciou: “Neste 
bate e rebate de assuntos complicados e variados, o presidente 
trump continua ganhando popularidade. Aí o caminho fica aber-
to para sua possível reeleição à Presidência dos Estados Unidos”.

A vale e o noticiário
De Brasília, por meio de comentários na Globo News, a 

jornalista natuza nery lembrou: “O noticiário envolvendo a 
Vale por conta da tragédia de Brumadinho ficou para escanteio 
diante das recentes tragédias de desabamentos e mortes na 
região metropolitana de Belo Horizonte”.
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Av. Dr. João Luiz de Almeida, 250 - sala 105 - Vila Guilhermina
Montes Claros - MG

“Somos feitos de carne, mas somos 
obrigados a viver como se

 fôssemos de ferro”
Freud

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

Presidente dA FederAção dAs indústriAs do estAdo de minAs gerAis (Fiemg)

Modalidade de crédito permite
empréstimo entre pessoas físicas

Depois de muitas décadas de crises incontá-
veis, o Brasil nunca esteve tão perto de retomar 
os caminhos do crescimento econômico e social 
de forma consistente, firme e duradoura. As con-
quistas dos últimos anos, começando com a lei do 
teto dos gastos públicos e a reforma Trabalhista, 
ainda no governo Temer, e as notáveis reformas 
do primeiro ano do governo Bolsonaro, das quais 
a da Previdência é a mais emblemática, devolve-
ram à sociedade a confiança perdida em razão de 
erros e equívocos que, desde 2008, empurraram 
o país para a maior e mais prolongada recessão 
de sua história. 

É preciso seguir em frente, com a consciência 
de que há ameaças no horizonte de curtíssimo 
prazo e de que elas precisam ser enfrentadas com 
coragem e determinação. Evidência clara disso é o 
fraco desempenho da economia brasileira, mesmo 
após sua saída da recessão no final de 2016. O 
crescimento abaixo do Produto Interno Bruto (PIB) 
potencial foi ontem, mais uma vez, confirmado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) para 2019, ficando em apenas 1,1%. Embora 
fundamental, a reforma da Previdência foi apenas 
a primeira de uma longa série de mudanças revolu-
cionárias que não pode ser interrompida, sob pena 
de colocar em risco as conquistas já alcançadas. 

Além das reformas Tributária e Administrativa, 
também estão na pauta da sociedade brasileira – e 
do Congresso Nacional – iniciativas estratégicas e 
de crucial importância: a PEC Emergencial (insti-
tui gatilhos para impedir o aumento elevado da 
dívida pública, incluindo autorização de redução 
da jornada de trabalho e de salários de servidores 
públicos), a MP do Emprego Verde e Amarelo (ins-
titui contrato de trabalho em condições especiais 
para atender jovens entre 18 e 29 anos, a partir 
da desoneração de contribuições previdenciárias 
a que estão sujeitas as empresas) e a PEC do 

Pacto Federativo (visa assegurar mais autonomia 
a estados e municípios que se encontram virtual-
mente quebrados e precisam desesperadamente 
dos R$ 400 bilhões que a PEC se propõe a liberar 
em até 15 anos). 

Em essência – e este é o grande mérito –, o 
foco central de todas essas mudanças revolucio-
nárias é a redução do tamanho de um Estado 
hipertrofiado, que cresceu desmesuradamente, 
tornou-se maior que a própria sociedade e que, 
em vez de servi-la, dela se serve. Hoje, o Estado 
brasileiro apropria-se de aproximadamente 40% 
de toda a riqueza produzida pelos brasileiros – 
33% de carga tributária e o restante referente ao 
déficit público anual. E os trabalhadores entregam 
ao governo 5 meses de seus salários apenas para 
pagar impostos. 

É essa realidade dramática e deletéria que as 
mudanças em pauta visam mudar, botando freio 
em um Estado que gasta muito e, pior, gasta mal. 
Mais de 70% da arrecadação de impostos ainda 
são consumidos com a Previdência Social e com o 
funcionalismo público. Gastos efetivamente sociais, 
apresentados à sociedade como vilões do orçamen-
to – saúde, educação e Bolsa-Família – ficam com 
a menor parte. O que sobra para investimento, 
gerar crescimento econômico, desenvolvimento 
social e empregos, é muito pouco, quase nada: 
menos de 1% do PIB. 

O exemplo mais expressivo está justamente 
no Sistema Tributário Nacional e em sua irracional 
complexidade. Em razão da burocracia absurda, as 
empresas brasileiras chegam a gastar, em média, 
até seis vezes mais tempo para cumprir as normas 
tributárias e trabalhistas que suas concorrentes 
latino-americanas – 1.958 horas contra 332 horas. 
A comparação é ainda mais contundente quando 
feita com empresas de países da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), cuja média é de 161 horas, 12 vezes menos 
que no Brasil. Outro exemplo é o tsunami de nor-
mas tributárias editadas no país: entre outubro de 
1988 (promulgação da Constituição) e setembro de 
2017, foram editadas 377.556 normas tributárias – 
o equivalente a aproximadamente 32 por dia, entre 
federais, estaduais e municipais. 

Felizmente, o Brasil está mudando para me-
lhor, graças, sobretudo, ao estágio de maturidade 
ao qual chegou à sociedade. Os resultados das 
últimas eleições, surpreendentes para muitos, 
mostram que a sociedade brasileira entendeu que 
o Estado não é um fim que se exaure em si mesmo 
– existe para concretizar objetivos e aspirações da 
população, famílias e cidadãos. 

Neste momento, portanto, o presidente Bolso-
naro e os presidentes da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal – Rodrigo Maia (DEM) e Davi 
Alcolumbre (DEM) - podem ter a certeza de contar 
com o apoio da sociedade para aprovar as reformas 
Tributária e Administrativa – e, também, a MP do 
Emprego Verde e Amarelo e a PEC Emergencial. 
Têm, igualmente, o apoio da sociedade para 
enfrentar lobbies corporativistas, fisiológicos e 
populistas, que trabalham ferozmente para invia-
bilizar as reformas de que o Brasil tanto precisa. 

Em contrapartida, o que a sociedade espera 
é que Executivo, Legislativo e Judiciário entendam 
que o que está em pauta são os reais e legítimos 
interesses do Brasil e dos brasileiros. Preservada a 
necessária e constitucional independência entre 
eles, devem e precisam trabalhar unidos na for-
mulação de propostas consensuais que melhor 
atendam ao país. O protagonismo deve ser do 
Brasil e da sociedade brasileira.

“O foco central das mudanças revolucionárias é 
a redução do tamanho de um Estado que se tornou 
maior que a própria sociedade e que, em vez de 
servi-la, dela se serve”.

Agenda urgente

Você emprestaria dinheiro para alguém que 
não conhece? A maioria responderia “não” 
a essa pergunta, mas uma nova modalidade 

de empréstimo vem chamando atenção. Conhecida 
como Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas (SEP), 
o consumidor que tiver a intenção de obter algum 
crédito poderá recorrer diretamente a outras pessoas. 
Inclusive, existem sites e aplicativos para conectar os 
dois lados. A vantagem do serviço é pagar juros mais 
baixos, quando comparados aos bancos e instituições 
financeiras tradicionais.

No que se refere ao segmento de crédito, no qual 
credores e devedores fazem a mediação das negocia-
ções em plataformas digitais, dois tipos de fintechs 
têm autorização do Banco Central (BC) para operar no 
Brasil. A Sociedade de Crédito Direto (SDC) usa recursos 
próprios para realizar operações de crédito e não pode 
captar recursos do público. Já a SEP, também chamada 
no mercado de peer-to-peer (de gente para gente, em 
tradução livre), funciona como intermediária entre um 
credor e uma pessoa que precisa de um empréstimo. 
Ela pode captar recursos do público, contanto que 
estejam atrelados à operação de empréstimo.

Na avaliação do economista e educador financei-
ro Guilherme Fernandes, essa é mais uma alternativa 
para facilitar o acesso ao crédito. “O consumidor 
recorre ao empréstimo diretamente com outras 
pessoas. Isso é bom, pois gera um aumento na con-
corrência com as instituições financeiras tradicionais 
e, consequentemente, redução no custo para todos. 
Por outro lado, para quem empresta é preciso ter 
muito mais cautela”, afirma.

Ainda segundo o economista, toda operação financeira 
envolve custo e risco. “Antes de liberar o crédito, as fintechs têm 
um sistema de avaliação de cadastro que consegue identi-
ficar se o consumidor é ou não um bom pagador. Inclusive, 
podem negar o empréstimo se necessário. No entanto, vale 
lembrar que essa ferramenta não tem garantias”.

Fazendo a ponte
Existem diversos sites e aplicativos que conec-

tam quem precisa de dinheiro a quem pretende 
emprestar. Um deles é o Bullla, que não possui uma 

instituição financeira intermediando e formalizando 
os empréstimos entre pessoas. O cofundador da 
empresa Marcelo Villela, conta que já trabalhou em 
banco, onde os juros variavam entre 10% e 12% ao 
mês. Quando saiu do emprego, decidiu criar a fintech 
para que o consumidor pudesse ter acesso ao crédito 
a uma taxa de juros mais justa.

Ele explica que o Bullla avalia o comportamento 
no mercado da pessoa que solicita dinheiro empres-
tado. “Eles são classificados e recebem uma nota de 
crédito que pode ser AAA, AA, A, B, C e D. Os inves-
tidores também acessam a plataforma e escolhem 
para que perfil de tomador desejam emprestar. Todos 
os pedidos são avaliados com muito critério e a taxa 
de juros varia de 1,7% a 4,5% ao mês. Aqueles que 
cumprem com suas obrigações terão acesso a juros 
menores da próxima vez”.

Segundo Villela, os investidores podem emprestar 
no máximo R$ 20 mil e também passam pela mesma 
avaliação de crédito de quem precisa pegar dinheiro. 
“Isso serve para minimizar os riscos, porque ao longo 
da transação pode acontecer algum imprevisto e faltar 
dinheiro. A vantagem para o poupador é receber taxas 
de retorno acima da média do mercado”.

No site e no aplicativo é possível fazer uma 
simulação do valor que deseja emprestado e em 

quantas parcelas pretende pagar. Todas as taxas são 
detalhadas antes do cliente decidir se continua com 
a solicitação. A plataforma não lucra com os juros. A 
remuneração do negócio é variável e acontece pelo 
pagamento do serviço de análise de crédito, busca de 
investidor e formalização dos contratos.

somente para emergências
O economista alerta que antes de pedir 

um empréstimo é preciso analisar sua situação 
financeira. “A orientação é sempre pesquisar 
bastante e comparar com as taxas de juros de 
outras modalidades do mercado. É importante 
analisar não somente os juros, mas também o 
Custo Efetivo Total (CET) da operação. Ele contém 
todos os encargos, tributos, taxas e despesas de 
um empréstimo”, explica.

Ao buscar crédito é fundamental estar claro o que 
o consumidor vai pagar. “As empresas são obrigadas 
a informar o CET nos contratos. A dica é pesquisar 
sempre usando o mesmo valor e prazo, pois cada 
empresa tem sua política e tarifas diferentes. Um 
empréstimo só deve ser feito em casos de extrema 
necessidade ou emergência e depois de avaliar se as 
parcelas cabem no bolso”.

Plataformas eletrônicas que fazem a intermediação precisam ter autorização do Bc para operar
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Bilhões de dólares
Quando ouviu o comentário sobre o aumento do valor do 

dólar, o empresário e ex-deputado paulistano emerson Kapaz 
acalmou: “Os brasileiros podem ficar tranquilos que essa onda 
é passageira. Basta lembrar que, atualmente, uma megare-
serva de US$ 270 bilhões, está nos cofres do Banco Central. É 
muita coisa, uma das maiores do mundo”, acrescentou.

conflito na Amazônia
Em relação aos conflitos entre índios e fazendeiros na região 

Amazônica, o empresário de São Paulo Pedro vasconcelos 
rememorou que os atos acontecem a todo instante e podem 
conquistar proporções internacionais, a não ser que membros 
do governo federal ao invés de ficarem ateando fogo, passem 
a jogar água. 

obra de infraestrutura
O crescimento da economia brasileira vai acontecer quan-

do algumas medidas forem adotadas pelo governo federal, 
inclusive, a realização de grandes obras de infraestrutura, com 
a finalidade de gerar emprego e renda, fazendo o Brasil voltar 
a crescer. Opinião do economista roberto troster. 

cena final – Todos sabem disso, economista. A não ser o 
próprio governo, que, aliás, finge não saber. 

excesso de assessores
Analisando o relacionamento entre o governo Bolsonaro e 

o Congresso, o historiador leandro Karnal, disse: “Atualmente, 
o presidente da República tem muitas pessoas para fazerem 
o papel de assessor político com contatos no Congresso, isso 
atrapalha. Seria importante apenas uns nomes com mais 
experiência na área específica”, avalia o professor. 

Povo enganado
Ácido contra o governo federal, o economista e cientista 

político ricardo sennes ataca: “O governo negocia emendas 
com os membros do Congresso Nacional, mas se nega a infor-
mar isso ao povo brasileiro, que deveria saber das verdadeiras 
negociatas que acontecem nos bastidores do poder”.

Aumento dos livros
Ao comentar recentemente o aumento do número de livros 

impressos em 2019, o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, 
José vicente, disse ser de muita relevância o interesse dos 
leitores por livros com tema político, pois o assunto é funda-
mental para quem quer saber os verdadeiros acontecimentos 
dos bastidores de nosso país.

Falta investimento
O historiador leandro Karnal diz que é chegada a hora do 

governo brasileiro e dos grandes empresários investirem mais 
em pesquisas, assim como acontece nos mais civilizados países 
do mundo. “Confiar mais no potencial de nossos estudantes e 
pesquisadores é acreditar em dias melhores”, garante.
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Mercado de marmitas
cresce 134% em 5 anos
N a hora do almoço ou jantar, o brasileiro não 

esconde: a comida caseira tem seu lugar. Prova 
disso é que a culinária tem sido uma forma de 
muitos driblarem o desemprego, fazendo cres-

cer um mercado em potencial para este ano: o de marmi-
tas. Entregues frescas ou congeladas, o número de vende-
dores de quentinhas teve um aumento de 134% no período 
entre 2014 e 2019, segundo dados do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Os dados apontam também que, em 2014, 
o país possuía cerca de 102,1 mil negócios de 
marmitas e outras refeições embaladas, 
enquanto que, no ano passado, esse 
número saltou para 239,8 mil empre-
endimentos. Os microempreendedores 
individuais (MEI) são responsáveis por boa 
parte do setor. Em 2014, eles correspondiam 
a 90% do total de empresários do ramo, em 
2019, o índice foi para 94%.

Somente no período de novembro de 2019 a janeiro 
de 2020, o Portal do Empreendedor, do Ministério do 
Trabalho, registrou quase 3 mil novos MEI especializados 
no segmento. O analista do Sebrae Minas, Diogo Reis, 
atribui o crescimento a alguns fatores, como o fato de 
existir poucas barreiras de entrada para esse mercado. 
“O investimento inicial é baixo e a facilidade de operação 
por meio de aplicativos de pedido e entrega incentivam 
os empreendedores, principalmente, os que têm poucos 
recursos financeiros”.

Reis acrescenta que o mercado ganha fomento num 
momento em que o consumidor busca praticidade, so-
bretudo na alimentação. “As porções destinadas a todas 

as ocasiões de consumo são uma aposta para atender 
famílias cada vez menores e o aumento do número de sol-
teiros. Ademais, o apetite dos consumidores por bem-estar 
é impulsionado pela necessidade de gerenciar os efeitos 
do estresse de uma vida acelerada e conectada”.

O analista do Sebrae Minas afirma que o seg-
mento tem ampliado o leque de produtos que geram 
bem-estar e saúde como os orgânicos, integrais, sem 
lactose, sem glúten, etc. “Além disso, os consumidores 
tem procurado alimentos com alegações vegetarianas e 
veganas ou com benefícios funcionais, que entreguem, 

por exemplo, mais energia, relaxamento ou 
saúde intestinal”.

Contudo, para entrar no mercado, ele 
ressalta que não basta apenas cozinhar 
bem. “Deve-se encontrar um nicho 
que o diferencie dos demais concorren-
tes. É preciso atenção às expectativas: 
o consumidor está mais exigente e à 

procura de opções que passam por con-
gelados com ingredientes naturais, pratos 

gourmet, embalagens de produtos que possam 
ser consumidos no trânsito, comida personalizada de 
acordo com a dieta e marcas que promovam a conexão 
com outras pessoas no momento da alimentação”.

O especialista destaca o serviço de delivery como forma 
de ampliar o negócio. “Ele é uma realidade, principalmen-
te pela ampla utilização de aplicativos de pedido e entrega 
de alimentos, possibilitando uma ampla divulgação em 
um curto espaço de tempo. Deve, porém, ser feita uma 
análise criteriosa do preço de venda e das taxas cobradas 
por estas plataformas”.

A empresária Renata Almeida entrou no ramo há 6 me-
ses. “Sou advogada, mas já fazia o curso de gastronomia por 
hobby. Quando perdi o emprego, vi a oportunidade de usar 

meus conhecimentos em 
culinária para ganhar dinheiro, 
já que as pessoas não tem tempo de 
fazer comida. Ofereço combos de marmitex 
congeladas para a semana toda, com isso, a pessoa 
tem suas principais refeições garantidas e de maneira 
saudável”, conta.

Essa praticidade atraiu a gerente de vendas Marilia Sou-
za que, há cerca de 8 meses, criou o hábito de encomendar 
marmitas. “Eu e meu marido quase não tínhamos tempo 
para cozinhar e só comíamos em restaurantes. A ideia de 
comprar marmitas veio como forma de tentar manter 
uma alimentação mais caseira. No entanto, o hábito virou 
uma forma de economia. Não fazemos mais compra e 
isso nos ajuda a economizar tempo também. Geralmente, 
mantemos coisas para o café da manhã na dispensa, 
mas o almoço e a janta, compramos prontos”, conclui.

variações
Nos aplicativos de delivery, o preço médio 

de um marmitex (fitness e comum) varia 
entre R$ 8 e R$ 35 em Belo Horizonte. Já nos 
restaurantes, o valor da comida pode variar 
entre R$ 32,90 a R$ 90 o quilo. Já o valor 
da cesta básica gira em torno de R$ 456,91.

Praticidade
é um destaque
do segmento
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A Medida Provisória 
(MP) 905/19, que 
institui o Contrato 
de Trabalho Verde 

e Amarelo e traz modificações 
na legislação trabalhista e pre-
videnciária, está em debate no 
Congresso Nacional. A Federa-
ção das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) considera 
que a MP tem o potencial de ge-
ração de milhares de empregos 
no país e, por isso, é a favor de 
sua aprovação. 

O potencial para a geração 
de novas vagas de trabalho é 
de 4 milhões de empregos para 
todas as idades. Para o presiden-
te da Fiemg, Flávio Roscoe, ela 
pode ser chamada de “Medida 
Provisória do Emprego”. “Temos 
12 milhões de desempregados, 
que não têm condições mínimas 
de levar dignidade às suas casas. 
Esta MP pode revolucionar, em 
um curto prazo, a empregabili-
dade no Brasil. Além disso, ela 
traz segurança jurídica para 
alguns pontos, como a tributa-
ção sobre o vale alimentação”, 
afirma. 

Segundo o deputado fede-
ral Christino Áureo, a expectati-
va é que o relatório seja votado 
no Congresso na próxima sema-
na. Para ele, a conversão da 
MP em lei será uma “alavanca 
para a retomada da economia 
no país”. 

A MP 905/19 pode ser divi-
dida em cinco partes distintas: 
Contrato Verde e Amarelo, que 
combate a falta de emprego e 
cria incentivos para que as em-
presas contratem trabalhadores 
de 18 a 29 anos e abre a possibi-
lidade para quem tem 55 anos 
ou mais e está há mais de um 
ano desempregado; incentivo 
ao microcrédito, que atenderia 
mais de 6 milhões de pessoas 
que poderiam empreender e 
ter sua vida transformada se 
tivessem acesso a empréstimos 
de valor baixo; vale (refeição 
e alimentação) e participação 
nos lucros ou resultados (PLR), 
onde, somente na iniciativa 
privada, mais de 17 milhões 
de trabalhadores dependem 
diariamente do vale-refeição 
e milhões de trabalhadores 

recebem, em virtude de nego-
ciações coletivas, um prêmio 
anual que pode chegar a um, 
dois ou três salários, referentes 
à participação nos lucros ou 
resultados; segurança jurídica 
para negociações e desburo-
cratização. 

Outro ponto que conta com 
apoio da Fiemg é a liberação do 
trabalho aos domingos e feria-
dos. Em um grupo de apenas 11 
setores da indústria mineira, por 
exemplo, essa possibilidade tem 
grande potencial de gerar resul-
tados positivos, como crescimen-
to de 1,25% no Produto Interno 
Bruto (PIB) de Minas Gerais e 
de 1,08% no do Brasil; criação 
de 97 mil novos empregos no 
estado e 612 mil no restante do 
Brasil; elevação da renda em 
R$ 1,8 bilhão em Minas Gerais 
e R$ 17,2 bilhões no país; o 
crescimento das exportações 
mineiras em R$ 1,1 bilhão e em 
R$ 6,5 bilhões em todo o país e 
o aumento de faturamento dos 
setores selecionados de R$ 9,2 
bilhões em Minas e de R$ 73,7 
bilhões no país.

Restaurante Patuscada comemora maioridade sendo re-
ferência no setor gastronômico de BH e, para isso, o local 
prepara ações para celebrar seus 18 anos. Jazz na varanda, 
arte no Patuscada, lançamento da Cerveja e chopp com a 
marca própria, cardápio com pratos clássicos e algumas 
inovações e ação social de culinária para treinar jovens 

aprendizes, são algumas das novidades que a tradicional Casa planeja 
para marcar a data. Em julho, as comemorações de aniversário prometem 
ainda uma festa inesquecível com o fechamento do quarteirão da Rua 
Bernardo Monteiro, no Funcionários, onde funciona o restaurante, com 
a participação de clientes, amigos e fornecedores. 

cardápio 

As opções passam pelos deliciosos chateaubriand de filet em espu-
ma de poivre vert, purê de batata trufado e trinca de funghis, cordeiro 
marinado ao próprio molho acompanhado de raviolli de queijo cabra 
e geleia de menta, sorrentino de muçarela de búfula ao pomodoro 
rústico e basilico, bacalhau ao forno, camarão grelhado com linguine 
Nero di seppia ao bisque, nhoque trufado com escalopes de filé e o 
steak au poivre vert com gratin au dauphinoise. Os pratos veganos 
atendem ao paladar específico daqueles que optaram pelos alimentos 
sem produtos de origem animal, preservando o sabor e a qualidade. 

O cardápio é variado com alternativas criativas, como: arroz negro 
cremosos com abóbora, tofu defumado, farofa de baru e salada, 
raviolli recheado de cogumelos e espinafre com creme de rúcula e 
crocante de amêndoas e moqueca de couve-flor. Já o budino alla 
birra Patuscada e o cone de amêndoas recheado com mousse de 
chocolate, com sorvete de menta e coulis de frutas vermelhas, são 
algumas das sobremesas. A equipe do Patuscada, que envolve 25 
famílias, é comandada pelo empresário Ailton Nascimento, diretor 
da empresa Atenas Alimentação Ltda, detentora da marca Patuscada 
há um ano. Ele é um entusiasta da cultura gastronômica.

 “O título que Belo Horizonte recebeu de Cidade Criativa da Gas-
tronomia pela Unesco sintetiza a singularidade da nossa culinária. 
A Casa tem funcionários que estão aqui desde a inauguração, eles 
estão envolvidos com o reconhecimento da marca Patuscada. Temos 
bons motivos para celebrar os 18 anos de história do restaurante”, 
comemora Nascimento.

Tendo a tecnologia como aliada, quem dá o direcionamento da 
gestão do Patuscada é o cliente, que poderá fazer uso de aplicativo 
desenvolvido de maneira a ter a visão imediata dos serviços oferta-
dos. O App com perguntas e sugestões é acionado pelo cliente no 
momento em que ele recebe a conta. O resultado da pesquisa diária 
tem sido um norte para a melhoria dos processos, qualificação e 
atendimento de excelência.

mAis emPregos PArA o PAís
Fiemg é a favor da aprovação da MP 905/19, que visa simplificar as relações trabalhistas

deputado federal e relator da mP, christino áureo, em encontro com o presidente da Fiemg, Flávio roscoe
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Restaurante Patuscada comemora
18 anos sendo referência no
setor gastronômico de BH
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AN I V ERSAR I ANT E S

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

D A  C O C H E I R A

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

Email: acir.antao@ig.com.br

A todos, os nossos Parabéns!

Horário de funcionamento: 08:00 às 19:00
Segunda a Sábado

www.itapoaloterias.com.br

Av. Dr. Cristiano Guimarães, 1865
Bairro Planalto - Itapoã - BH - MG

OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

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

coPAm não reconHece PAtrimÔnio culturAl e religioso - A 
Serra da Piedade, área florestal que abriga o Santuário Nossa Senhora 
da Piedade, na cidade de Caeté, tombada pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), vai continuar sendo vilipendia-
da pela mineração já que o Conselho Estadual De Política Ambiental 
(Copam), por meio de sua Câmara, negou recurso da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, que pretendia interromper a atividade mineradora 
no local. O Copam negou o pedido por 10 votos. A licença prévia foi 
concedida em 2019 e estava suspensa a pedido da arquidiocese que 
alegou que a exploração do minério desrespeitava o patrimônio 
artístico e histórico, ao degradar a serra, que é de responsabilidade 
da arquidiocese. O Copam alega que para recuperar a degradação 
é preciso minerar o local. A arquidiocese discorda veementemente.

BolsonAro, de novo - Mesmo longe e em outro país, o presi-
dente Bolsonaro não deixou de criar crises para seu governo. Dessa vez, 
ele denunciou que teria sido eleito no primeiro turno das eleições, mas 
que houve fraude para que houvesse segundo turno e ele disputasse 
o cargo com o candidato do PT, com a união de todos contra ele. Sua 
fala desagradou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela 
eleição, e gerou um debate desnecessário depois de tanto tempo, com o 
governador João Dória (PSDB) que, prontamente rebateu desafiando-o 
a disputar novamente o pleito, desta vez contra ele.
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Queiroz que,
neste mês
de março,

está colocando
o anel de
advogada
no dedo
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Jorge sampaoli chegou no Galo e declarou que o time será agres-

sivo e que todos terão que se desdobrar para mudar a forma de jogar. 

A torcida gostou do que ouviu. 

moradores da região do Jaraguá aguardam até hoje o recolhimen-

to das árvores que caíram com as chuvas. Mesmo com tanta lenha pra 

queimar, ninguém se interessou em recolhê-las. Se as padarias ainda 

trabalhassem com forno à lenha, tenho certeza que elas não estariam lá. 

Na crise do coronavírus, pelo menos uma notícia boa: os planos de 

saúde serão obrigados a fazer todos os exames necessários para detectar 

o vírus em seus clientes. A decisão é o contrário da prática atual que 

não autoriza exames de doenças consideradas novas.

A legião da Boa vontade (LBV) alcançou, em 2019, a expressiva 

marca de 13.636.888 atendimentos e benefícios prestados à população 

em situação de vulnerabilidade e de risco social em todo o país.

com apoio da multimarcas consórcios, por meio de Fabiano
lopes Ferreira, a dupla lu & Alex estará na Feijoada do maranhão

2020, marcada para 29 de agosto, no Hotel dayrell, em BH
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domingo, 15 de março

Sra. Vânia da Cunha Pereira Valadares - esposa de Ziza Vala-
dares
Dr. Geraldo Magela Gomes 
Publicitário José Renato 
Victor Nogueira - filho de Ivair e Léia Nogueira 

segunda-feira, 16

Ney Bife - Brumadinho
Delegado Marco Antônio Teixeira
Prefeito de Sabará Wander Borges

terça-feira, 17

Ronaldo Gonçalves Marques - ex-prefeito de Nova Lima 
Publicitário Ronaldo Spagnuolo - Rádio Itatiaia 
Dr. Antônio Olavo - Brumadinho 

Quarta-feira, 18

Jornalista J. D Vital
Ex-deputado Israel Pinheiro Filho 

Quinta-feira, 19

Jornalista José Carlos Alexandre 
Maria José Chiodi - Contagem
Jornalista Bruno Azevedo 

sexta-feira, 20

Aristides Vieira 
Dr. Cesário Almada 

sábado, 21

Fernando Silveira
Maria Inêz Friche

#temtodosábado no sesc Palladium
O #temtodosábado deste 

mês será dedicado ao cinema 
com Animações para todos os 
públicos e atividades diverti-
das e conectadas aos filmes, 
propostas pelo Programa Edu-
cativo do Sesc Palladium. As 
sessões serão acessíveis, com 
som e clima acolhedores para 
bebês, crianças com autismo e 
para toda a família. Os filmes 
serão exibidos no Cine Sesc 
Palladium (av. Augusto de 
Lima, 420, Centro) e a entrada 
é gratuita. O espaço é sujeito 
a lotação.

veja a programação deste sábado:
14/03 | 15h30
O menino da floresta (França) direção: Jean-Christohphe
No coração de uma grande floresta, habitada por animais 

e espíritos, vive um jovem selvagem de dez anos. Seu pai, um 
bronco caçador e comedor de carne fresca, sempre disse a ele 
que o mundo acabava nos limites da floresta. Um dia, porém, 
para salvar seu pai ferido, o rapaz se aventura num mundo 
desconhecido.

serviço
#temtodosábado 
data: 14 de março de 2020
Horário: 15h30
local: Cine Sesc Palladium
(av. Augusto de Lima, 420, Centro)
entrada: gratuita
classificação: livre
informações sobre o evento
(público): (31) 3270-8100
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síndrome de tourette
causa tiques nervosos
Por falta de informação, pacientes podem sofrer bullying e discriminação

Caracterizada por uma sé-
rie de tiques nervosos, a 
Síndrome de Tourette (ST) 
acomete 0,06% da popu-

lação mundial. Na maioria dos 
casos, a doença surge na infância 
entre 7 e 11 anos e atinge mais os 
homens. No entanto, a patologia 
ganhou evidência após a cantora 
americana Billie Eilish, 18, revelar 
à imprensa que tem a síndrome.

Por causa da doença, a artista 
arregala os olhos, mexe as sobran-
celhas com frequência e torce o 
pescoço. O pediatra e neurologista 
infantil Clay Brites explica que os 
tiques podem ser variados e em 
diferentes lugares do corpo. “Em 
alguns casos, a pessoa pode ser 
acometida por tiques vocalizados 
com emissão de algum som, pala-
vra ou frase”.

Brites acrescenta que a ST 
possui um alto grau genético e que 
surge, principalmente, na infância. 
“Ela também pode aparecer na 
adolescência e é mais comum 
em homens. E, em alguns casos, 
a síndrome pode ter associação 

a outros transtornos do neurode-
senvolvimento ou neuropsiquiá-
trico como Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH), depressão, esquizofrenia, 
autismo, entre outros”.

Segundo o especialista, a pes-
soa deve ficar em alerta quando 
os tiques aparecerem por mais 
de 3 meses. “A doença é crônica, 
contudo, não causa nenhum mal 
físico ao paciente. Na maioria das 
vezes, ele só apresenta incômodo 
no local onde o tique ocorre. O 
maior impacto, infelizmente, é so-
cial. Muitas pessoas não entendem 
a patologia e acabam maltratando 
o indivíduo que sofre desse mal”.

Brites acrescenta ainda que 
o paciente enfrenta dis-
criminação e passa por 
situações de escárnio 
público e bullying . 
“Com o tempo, es-
sas pessoas podem 
ter complexos emo-
cionais, ansiedades, 
crises de autoconceito, 
baixa autoestima, etc”.

A professora Herica Martins, 
mãe de Eduardo Martins, 12, diag-
nosticado com o distúrbio, afirma 

que o preconceito se deve a falta de 
reconhecimento da síndrome pelos 
médicos, acadêmicos e população. 
Porém, a falta de informação não 
é a única dificuldade vivida 
por Herica e Eduardo. A 
luta teve início já no 
diagnóstico. “Per-
cebi os primeiros 
sintomas quan-
do ele comple-

tou 4 anos. Eduardo apresentava 
tremores na mão direita, mania 
de puxar a camisa e emitia sons 
de tosse seca. Depois, começou 

a mover o braço, cabeça e 
cotovelo para o lado”, 

relembra.
De acordo com 

ela, muitos foram 
os diagnósticos re-
cebidos. “Por causa 

dos tremores, fiquei com medo 
de ser Parkinson. Ele foi a vários 
neurologistas que diziam não 
ser nada ou reações advindas 
de estresse. Então, comecei a 
pesquisar o que poderia ser e, 
por fim, encontrei uma equipe 
médica que tratava a ST”.

Para aumentar a visibilidade 
sobre a patologia, Herica decidiu 
criar páginas na internet a fim de 
encontrar outras famílias e, juntas, 
montarem um grupo de apoio. 
“Falamos sobre nossas vivências, 
lutas e tentamos formar uma co-
missão representativa de famílias 
e pessoas com ST”.

inacessibilidade

O grupo criado por He-
rica tenta, agora, a libe-

ração de alguns medi-
camentos que ajudam 
a controlar os tiques 
nervosos dos pacien-
tes. “Nem todos são 
cedidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) e 
são remédios caros. Luto para 

conseguir dois medicamentos que, 
juntos, somam R$ 800 mensais, 

além de outros cuidados como 
terapia, etc”.

Outra dificuldade é a de con-
seguir inserir o paciente em tera-
pias comportamentais pelo SUS. 
O auxílio psicológico, segundo 
o neurologista, é importante. 
“Além das medicações especí-
ficas, a pessoa aprende com a 
terapia a treinar o autocontrole 
e evitar quadros que possam 
piorar os tiques”.

O psiquiatra Caio Antero escla-
rece que é realizada uma avaliação 
inicial com objetivo de investigar 
sintomas e históricos de saúde da 
vida e dos familiares do paciente. 
“É essencial diferenciar a ST de 
outros transtornos de movimento, 
fala ou pensamento. Somente a 
partir do diagnóstico é que se inicia 
um tratamento psicoterápico unido 
aos remédios”.

Antero afirma que existem 
tratamentos não medicamento-
sos que são focados em técnicas 
de terapia comportamental como 
a prevenção de hábito e resposta 
e exposição. “O ideal é descobrir 
o perfil do paciente e adequar o 
tratamento ao quadro apresen-
tado”, conclui.

doença ganhou destaque após a cantora americana
Billie eilish contar a imprensa que convive com o quadro
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com medida protetiva, vítimas de violência
doméstica poderão ter agressores monitorados 24h

Governo de Minas lançou app para combater esse crime

Faça você mesmo a experiência e 
digite “inconformado com o fim 
do relacionamento” no Google. A 
pesquisa gera dezenas de casos de 

feminicídio e violência doméstica que cho-
cam pelos diferentes graus de crueldade 
que ex-parceiros cometem com o término 
de namoro, casamento ou união estável. 
Em 2019, o Brasil encerrou o ano com 
mais de 1 milhão de processos de violência 
doméstica e 5,1 mil de feminicídio em tra-
mitação na Justiça. Nos casos de violência 
doméstica, houve aumento de quase 10%, 
com o recebimento de 563,7 mil novos 
processos. As ocorrências de feminicídio 
que chegaram ao Judiciário cresceram 5% 
em relação a 2018. Os dados são do Painel 
de Monitoramento da Política Judiciária 
Nacional de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

Atualmente, a Lei Maria da Penha e 
as medidas protetivas de urgência são as 
principais respostas das autoridades para 
esses agressores. Para tentar diminuir os 
índices dessa barbárie no estado, o Gover-
no de Minas lançou, na última semana, o 
programa MG Mulher, que atua em três 
eixos: informação e rede colaborativa de 
amigos por meio de um aplicativo, moni-
toramento do agressor e vítima e a criação 
do Núcleo Integrado de Monitoramento à 
Violência contra a Mulher.

No aplicativo, a mulher encontrará os 
endereços e telefones dos equipamentos 
mais próximos da sua localização em 
caso de emergência, como delegacias da 
Polícia Civil, unidades da Polícia Militar e 
Centros de Prevenção à Criminalidade. No 
app também são disponibilizados conteú-
dos relativos à temática da violência do-
méstica. A ferramenta permite ainda que 
a mulher adicione pessoas confiáveis que 
ela poderá acionar em situação de perigo. 
Amigos que compõem a rede colaborativa 

da vítima não precisam ter o aplicativo 
instalado. A reportagem testou o serviço 
e, por SMS, o número cadastrado recebeu 
a mensagem “Preciso da sua ajuda”, 
juntamente com o nome da vítima e a 
localização, com coordenadas e foto do 
local cadastrada no Google Maps. Para o 
sucesso do pedido de socorro, é necessá-
rio que ambos os celulares tenham crédito 
e acesso à internet.

Uma das possibilidades do programa é 
que o agressor, denunciado e enquadrado 
na Lei Maria da Penha, use uma tornoze-
leira eletrônica e seja monitorado pelo 
Centro Integrado de Comando e Controle 
(CICC) da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp). Como explica 
a advogada Pollyanna Ribeiro, a tornozelei-
ra eletrônica é uma substituição de prisão 
cautelar. “Os agressores com condições 
pessoais favoráveis, como ser réu primário, 
emprego e domicílio certo enfrentam o 
processo em liberdade. E o uso do dispositi-
vo deverá ser decretado pelo juiz, sob pena 
de risco de constrangimento ilegal, quando 
determinado por decisão judicial não fun-
damentada. Logo, o programa monitora o 
agressor no qual o juiz determinou o uso 
da tornozeleira eletrônica”, diz.

De acordo com o secretário Execu-
tivo de Segurança Pública, Alexandre 
Leão, o acusado não precisa ter sido 
condenado ainda. “O agressor pode 
estar respondendo por algum ato come-
tido relacionado à violência doméstica, 
mas não ter sido julgado. O juiz pode 
expedir uma ordem de medida cautelar 
para que essa pessoa e a vítima sejam 
monitoradas porque, dessa maneira, o 
monitoramento vai ser completamente 
eficaz, já que, com a localização tanto 
do agressor quanto da vítima, é possível 
saber se ele está cumprindo a determi-
nação de não se aproximar por uma 
distância determinada pela Justiça. A 
situação é acompanhada em tempo 
real”, explica.

Concomitantemente ao monitoramen-
to do agressor, a vítima também recebe 
um aparelho chamado Unidade Portátil 
de Rastreamento, semelhante a um celular, 
que emite sinais luminosos, sonoros e vi-
bratórios. O aparelho emite as notificações 
quando o agressor se aproxima ou quando 
a Unidade Gestora de Monitoração Eletrô-
nica (UGME) necessita entrar em contato 
com a mulher monitorada para orientá-la 
sobre novas decisões judiciais.

“A vida na cidade é muito dinâmica, 
às vezes, o agressor pode estar parado em 
um local e a vítima, sem saber, se aproxima 
do raio de distância que a Justiça entende 
como o mínimo. Nesses casos, a própria 
vítima é avisada que está entrando numa 
área próxima dele e não que o agressor 
esteja descumprindo a ordem”, afirma o se-
cretário. No caso oposto, quando o agressor 
não sabe que está próximo da vítima, ele 
também é alertado por meio de ligação. 

Segundo o secretário, hoje, 362 pes-
soas enquadradas na Lei Maria da Penha 
são monitoradas. Sendo a metade de 
agressores, por meio de tornozeleiras, e 
a outra metade, de vítimas, por meio de 
Unidade Portátil de Rastreamento. “Esse 
número varia diariamente, já que depende 
de ordens judiciais”, completa Leão.

“o juiz pode expedir uma ordem de
medida cautelar para que essa pessoa
e a vítima sejam monitoradas porque,

dessa maneira, o monitoramento
vai ser completamente eficaz”

o app mg mulher está disponível
gratuitamente nos sistemas Android e ios
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Filho de Fabiano Lopes e Joyce Rios
completa 3 anos com megafesta em BH

empresário Fabiano Lopes Ferreira e sua esposa 
Joyce Rios receberam dezenas de convidados para 
comemorar o aniversário do filho Pedro, de 3 anos, 

no dia 7 de março, na Casa Bernardi, na capital mineira. 
O evento contou com a presença de inúmeros familiares, 
além de empresários e políticos.

Fabiano, Pedro e Joyce

Joyce rios e sua mãe eloísa rios

Fabiano lopes, lívia gussen e ricardo rios

Hélio nonato, celso Adolfo, Fabiano lopes
Ferreira e Fernando lamounier Ferreira

Anderson, Fabiano lopes, sérgio shaer,
deputado Wendel mesquita e magal

Joyce rios e ione carvalho

deputado
Wendel

mesquita
com sua
esposa
laura e

a filha do
casal

sofia e
Fabiano

lopes

rafael Almeida, Fabiano lopes, getúlio, ione carvalho e eujácio Antonio

Pedro, Joyce
e Fabiano
entre lú
e Alex

Fabiano lopes, a prefeita de
guidoval/mg, soraia Queiroz e

prefeito de itapecerica/mg, Wirley reis
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Barriga solidária: entenda como
essa prática funciona no Brasil

Nas últimas semanas, o Brasil acompanhou 
na novela “Amor de Mãe”, da Rede Globo, 
um caso de barriga solidária. Na trama, 

após a professora Camila (Jéssica Ellen) sofrer um 
aborto espontâneo e ter que retirar o útero, Thelma 
(Adriana Esteves) se oferece ao casal para gestar o 
próprio neto. Apesar de parecer coisa de novela, não 
é. Segundo cálculos da ONG suíça International Social 
Security, por ano, pelo menos 20 mil crianças nascem 
no mundo inteiro com o método também conhecido 
como barriga de aluguel.   

Além de estar na telinha, vários famosos optaram 
por esse procedimento para serem pais, como é o 
caso do superastro do futebol Cristiano Ronaldo, que 
é pai de 3 crianças; o casal Kim Kardashian e Kanye 
West para a gestação do quarto filho; a atriz Lucy Liu; 
Nicole Kidman e Keith Urban; Sarah Jessica Parker e 
Matthew Broderick; entre outros. Mais recentemente, 
o humorista Paulo Gustavo e o seu marido, Thales 
Bretas, também recorreram à barriga de aluguel. 

A advogada e especialista em direito da medici-
na e bioética, Camila Cortez, diz que no Brasil não 
se pode pagar pelo método, então, não há barriga 
de aluguel, mas sim barriga solidária. “Hoje, esse 
processo é regulamentado pelo Conselho Federal de 
Medicina, por meio da Resolução número 2168/17. 
Não há lei ordinária sobre o assunto”.

Camila destaca que, no país, a cessão tempo-
rária de útero é apenas para os casos nos quais a 
mãe biológica não pode gestar, seja por algum 
problema ou contraindicação médica. “Qualquer 
mulher pode ceder a barriga, mas a resolução do 
conselho afirma que se deve dar preferência para 
as da família dos pais biológicos até o quarto grau. 
Caso não tenha nenhum familiar, pode ser qualquer 
pessoa. Neste último caso, necessita-se de autoriza-
ção do órgão regulador. No entanto, todos passam 
pelo crivo de um psicólogo e é necessário também 
que a mulher tenha até 50 anos”.

Outro ponto ressaltado pela advogada é o fato 
de que há a exigência de assinatura de um contrato 
com a previsão de que a mulher que gerou a crian-
ça deve entregá-la aos pais biológicos. “Caso isso 
não aconteça, os pais poderão tomar as medidas 
judiciais cabíveis”. 

Devido às restrições brasileiras, há casais, 
como Paulo Gustavo e Thales Bretas, que pre-
ferem alugar uma barriga em outro país. Para 
esses casos, deve-se respeitar as leis locais de 
onde a fertilização foi feita. “Os brasileiros po-
dem recorrer a barrigas de aluguel no exterior e 
cada processo dependerá do país da mulher que 
emprestar o útero”.

Por exemplo, a Ucrânia permite barriga de 
aluguel para estrangeiros, mas apenas para casais 
heterossexuais. Canadá, Reino Unido e Portugal 
só autorizam a modalidade altruísta - num sentido 
estrito, não pode haver benefício econômico para 
a gestante, e só podem ser pagos os gastos extras 
que ela possa ter - e estes dois últimos países só per-
mitem esse direito aos nativos. A Índia, “potência 
nesse segmento até pouco tempo”, primeiro vetou 
a opção aos estrangeiros e, agora, está a ponto 

de proibir a modalidade comercial. Já nos EUA a 
prática é a mais cara, pois o local é o que mais 
oferece garantias. Ademais, a forma comercial de 
gravidez por substituição perfaz 98% dos casos em 
todo o mundo. 

Procedimento médico

O especialista em reprodução assistida, Marco 
Vilara, reitera o fato de que o procedimento de 
barriga solidária deve ser feito apenas para os 
casos nos quais a mãe biológica não pode gestar 
o bebê. “O tratamento se faz com dois focos, sendo 
que o primeiro é o estímulo à ovulação da mãe 
biológica e o segundo é a fertilização in vitro, feita 
com o óvulo da mãe e o espermatozoide do pai. 
Após os embriões estarem formados, é preciso 
preparar o útero da mulher que vai recebê-lo e 
esse procedimento é realizado com medicação 
de hormônios, estrogênio e progesterona. Poste-
riormente, com todas essas etapas concluídas, os 
embriões podem ser injetados no útero da mulher 
que será a barriga solidária”. 

Vilara diz que é possível também utilizar game-
tas de outras pessoas. “Isso é um caso inusitado, 
mas, na maioria das vezes, até por uma questão 
de custo, usa-se os embriões já formados de outros 
casais. Todavia, esse procedimento deve seguir 
algumas regras, como o anonimato e o volunta-
riado”, finaliza.

No país, a cessão temporária
de útero é apenas para

os casos nos quais a mãe
biológica não pode gestar,
seja por algum problema

ou contraindicação médica

Devido às restrições
brasileiras, há casais,
como Paulo Gustavo e

Thales Bretas, que
preferem alugar uma
barriga em outro país

novela global levantou debate sobre o tema
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Feira do Bebê & gestante 
movimenta expominas
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Desde o berçário, Colégio Batista
investe na formação integral

Escola proporciona atividades para os bebês que 
estimulam desde o desenvolvimento sensorial ao psicomotor

Quem pensa que o berçário é 
apenas um local para as crianças 
passarem o tempo está enganado. 
Mais do que entreter, esse deve ser um 
lugar seguro e que oferta atividades 
que objetivam a educação de forma 
integral e o pleno desenvolvimento da 
criança, como é o caso do berçário do 
Colégio Batista Mineiro.

“Nas atividades realizadas com 
macarrão, gelatina e areia (feita 
com farinha), por exemplo, usamos 
materiais comestíveis, ou seja, que 
podem ser levados à boca. Durante 
esse período, são trabalhadas as 
capacidades sensoriais, estimulando 
a descoberta e exploração de diversas 
texturas pelo estudante”, explica a 
professora Rosângela Coelho, da 
unidade Floresta do Colégio Batista.

Outro recurso usado é a música. 
Durante as aulas, os pequenos escu-
tam a professora cantar músicas que 
visam o desenvolvimento auditivo 
e a fala dos pequenos. O momento 
musical é ainda acompanhado de 
brincadeiras com materiais con-
feccionados pela própria equipe 
pedagógica, como a minhoquinha 

feita de tampinhas de garrafas pet 
e o tambor feito de latas de leite e 
baquetas. Ambos os brinquedos têm 
o objetivo de estimular a parte visual e 
motora da criança, além da auditiva.

Também faz parte da rotina dos 
estudantes ter aulas de educação 
física, que visam o desenvolvimento 
psicomotor dos pequenos. A educa-
dora física Andréa Cruz, também da 
unidade Floresta do Batista, explica 
que as atividades feitas no skate, na 
bola ou no escorrega, entre outros, 
proporcionam trabalhar o equilíbrio 
e o tônus muscular.

“Esse trabalho favorece o forta-
lecimento muscular das costas, das 
pernas, o tônus muscular e o equi-
líbrio da criança. Por isso, a criança 
vai ter uma progressão do ‘deitar’ 
até o momento do ‘andar’. Isso tudo 
já acontece de forma natural, mas 
esse estímulo vai preparar a criança 
para esse momento e ajudá-la nesse 
desenvolvimento”, afirma Andréa. 
“E o mais interessante da psicomo-
tricidade é que não prepara apenas 
a criança para andar, pois contribui 
para o cognitivo, o emocional e o 

psicológico também”, acrescenta ela, 
ao explicar que o trabalho faz parte da 
visão da escola de ofertar educação 
de forma integral aos estudantes.

cuidado 
No berçário do Colégio Batista, 

também é prioridade o cuidado 
com o bebê. “Por isso, no período 
de alimentação nossa intenção é a 
de também estabelecer relação de 
vínculo afetivo entre a criança e o 
educador”, completa Rosângela.

Presente nas unidades Buritis, 
Betim, Floresta, Ouro Branco e Uber-
lândia, o berçário do Colégio Batista 
é um espaço exclusivo para crianças 
a partir de 4 meses, com estrutura 
formada por lactário, que prevê 
técnicas de higiene alimentar para 
oferecer às crianças uma dieta sau-
dável sem risco de contaminação, 
móveis ergonômicos, playground 
com piso emborrachado, salas para 
repouso com tela mosquiteiro nas 
janelas, além de outros recursos para 
a segurança, conforto e bem-estar 
das crianças.
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Conforto, segurança e infraestrutura de qualidade para atender os visitantes da Feira do Bebê & Gestante

Destinada a oferecer pro-
dutos e serviços para as 
futuras mamães e bebês, 
a Feira do Bebê & Gestan-

te, um dos maiores eventos do seg-
mento realizados no Brasil, retorna 
ao Expominas, de 10 a 15 de março, 
com cerca de 150 expositores. 

Com três edições por ano e 
na sua sexagésima nona edição, 
a Feira reúne fabricantes e lojistas 
de expressão nacional, levando 
milhares de pessoas ao Expomi-
nas. A expectativa de público é de 
aproximadamente 20 mil visitantes, 
durante todo o evento, vindos da 
capital, grande BH e interior de 
Minas, como destaca Uriel Pinheiro, 
diretor da MG Marketing, promotor 
do evento. 

“A Feira do Bebê & Gestante 
recebe visitantes de muitas cidades 
próximas a Belo Horizonte. Recebe-
mos pessoas de Divinópolis, Sete 
Lagoas, Caetanópolis, Paraopeba, 
João Monlevade, Ipatinga, Coronel 
Fabriciano e outras cidades. Muitos 
lojistas vêm para comprar os produ-
tos por atacado e depois revender 
no interior do estado”, explica.

O evento oferece linhas de 
produtos e serviços, como móveis, 
artigos de decoração, enxoval com-
pleto, carrinhos, brinquedos, moda 
lingerie para gestantes, roupas para 

crianças, bebês e gestantes, moda 
infantil, guarda volumes, fraldário, 
espaço para amamentação, es-
paço kids, ambulatório, praça de 
alimentação e “Baby Dicas”, que 
oferece gratuitamente o croqui para 
o ambiente do quarto do bebê, ao 
apresentar a medida do espaço. 

Além da exposição de produtos 
e serviços, a Feira do Bebê & Gestan-
te também é referência em MG e no 
Brasil por contar com  ações e temas 
sociais ligados à saúde da mulher e 
do bebê. Palestras ministradas por 
profissionais da área fazem parte 
da programação gratuita, aberta 
ao público. 

“Muitas gestantes não têm 
acesso à informação, então para 
mantê-las informadas, oferecemos 
diversas palestras, com temas varia-
dos, sobre amamentação, cuidados 
com o bebê, maternidade complica-
da, parto humanizado, entre outros 
assuntos, com profissionais qualifi-
cados, que trazem o que há de mais 
moderno em relação à saúde. É 
uma prestação de serviço gratuito 
à sociedade”, conclui Pinheiro.  

valor da entrada: R$ 8,00 
(oito reais), na portaria do evento 
e pelo Sympla. Gratuidade para 
gestantes, idosos acima de 60 anos 
e crianças até 12 anos.

Palestra 

A importância da vacinação na 
vida da gestante e do Bebê 

Palestrante: Ana Clara Medina 
data: 13/03/2020 - sexta-feira 
Horário:  19h
local: Sala de Palestras da Feira        

serviço

data: 10 a 15 de março de 
2020 - (terça-feira a domingo)
Horários: terça a sexta, das 14h 
às 22h, sábado, das 10h às 22h, 
domingo, 10h às 19h.
local: Expominas - Av. Amazonas, 
6.200 – Gameleira
site: www.mgmarketing.com.br
mais informações:
www.feirabebeegestante.com.br

expominas - de braços abertos 
para receber o Brasil e o mundo 

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

O Expominas BH está loca-
lizado na região do Hipercentro 
da cidade, entre dois grandes 
corredores de acesso à capital, a 
25 minutos do Aeroporto da Pam-
pulha e a 50 minutos do Aeroporto 
de Confins. 

siga nossas redes sociais,
instagram e Facebook,

(@expominasbh) e confira
mais informações pelo site:
www.expominasbh.com.br

http://www.mgmarketing.com.br
http://www.feirabebeegestante.com.br
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Só para maiores de 60: museu oferece
oficinas de teatro, coral e cinema em BH

Nunca é tarde para aprender 
uma nova atividade e com a ex-
pectativa de vida dos brasileiros 
atualmente de 76 anos, segundo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), se aventurar 
num novo campo com mais de 60 
anos pode ser o início de um hobby 
ou até mesmo uma profissão. Pois 
bem, quem tem mais de 60 anos 
e as manhãs e tardes livres terá a 
oportunidade de fazer aulas de te-
atro, canto e cinema no projeto 

Experimenta 60+, do MM Gerdau 
- Museu das Minas e do Metal, lo-
calizado no Circuito Cultural Praça 
da Liberdade, na capital.

“As escolhas de oficinas se 
deram muito pelo lado de como 
propor atividades que tenham 
impacto de sociabilização e ne-
cessidade de engajamento físico 
para que essas pessoas entendam 
a importância da aproximação e 
da coletividade”, explica Alexandre 
Milagres, curador do Museu, sobre 
a seleção das ações. 

Ele acrescenta ainda que as 
atividades têm um grande histó-

rico artístico na sociedade. “Todos 
os trabalhos concretizados nas 
artes cênicas, de atuação e de 
formação, mostram que temos 
um campo rico para que essas 
pessoas possam desenvolver um 
trabalho. Quem sabe não sai da-
qui um grupo cênico? Quem sabe 
não podemos ser multiplicadores 
disso? No coral também, quem 
sabe dessa experimentação com 
a música, não sai coisas ricas?”, 
questiona o curador.

Apesar da expectativa alta, 
Milagres acrescenta que a proposta 
não é engessada. “Eles não estão 

aqui para fazer uma oficina e ge-
rar um produto final previamente 
estabelecido, eles estão aqui para 
se entenderem, cada um deles 
com sua identidade. Cada grupo 
é um e os resultados são sempre 
diferentes”, diz.

Não é a primeira vez que o 
museu oferta propostas exclusivas 
para idosos, o Ateliê 60+, projeto 
realizado todas as terças-feiras, às 
9h30, que promove atividades de 
pintura livre para esse público uti-
lizando técnica acrílica sobre tela, 
acontece há 5 anos. “Esse não foi 
um projeto tirado da cartola, o mu-
seu está há um tempo construindo 
essa relação, tentando entender e 
desenvolvendo novas formas de 
lidar e acolher esse público para 
além dos estereótipos”, afirma o 
curador. 

Todas as atividades são gratuitas. As inscrições podem ser 
feitas pelo e-mail: contato@mmgerdau.org.br ou pelo What-
sApp: (31) 98516-8710. A programação completa está dispo-
nível no site: http://www.mmgerdau.org.br/programe-se/

Programação experimenta 60+
oficina de coral Performático
Dias: 11/03 e 25/03 
Horário: 9h30
Público: 20 participantes

oficina de teatro
Dia: 18/03
Horário: 9h30
Público: 20 participantes

oficina cine 60
Dia: 31/03
Horário: 14h
Público: 20 participantes

Ateliê 60 +
Atividade de pintura livre
Dias: 17, 24 e 31 de março
Horário: 9h30
Periodicidade: todas às terças-feiras
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Uberlândia reduz taxa
de mortalidade infantil

A taxa de mortalidade infantil é um importante indica-
dor social da qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo 
município à comunidade. Desde 2017, a atual administração 
da Prefeitura de Uberlândia, por meio das ações da Rede de 
Atenção à Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente e 
executadas pela Atenção primária, tem intensificado as atua-
ções para que a taxa de mortalidade infantil esteja dentro do 
preconização pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Com um trabalho de busca ativa de todas as gestantes 
da área de abrangência das unidades para a realização do 
pré-natal, acompanhamento mais próximo e detalhado, 
com a elaboração do plano de cuidado para cada uma 
das pacientes, e a retomada das ações do Mãe Uberlândia 
– programa que leva mais informações sobre gravidez 
e planejamento familiar à comunidade, a Prefeitura de 
Uberlândia conseguiu reduzir, neste primeiro bimestre de 
2020, o Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI) para 
5,0 – uma redução de 54% em comparação ao mesmo 
período do ano passado, quando o coeficiente atingiu 
11 pontos. Um indicador que comprova a eficiência dos 
trabalhos realizados pela Prefeitura de Uberlândia. 

“Essa redução mostra que estamos no caminho certo 
para continuar oferecendo um nascimento com melhores 
condições, um pré-natal mais adequado, humanizado e 
com orientações fundamentais de como proceder nos 
primeiros dias de vida do bebê. Temos certeza que todas 
as ações, aliadas ao trabalho de uma equipe capacitada, 
trarão efeitos ainda mais benéficos paras as gestantes e 
os bebês”, destacou o prefeito Odelmo Leão (PP).

 

muito além do consultório

Para ampliar o acolhimento das futuras mamães, 
o prefeito irá lançar, nesta semana, o aplicativo “Mãe 
Uberlândia”. A nova ferramenta, desenvolvida em 
conjunto pela Empresa de Processamento de Dados 
de Uberlândia (Prodaub) e Secretaria Municipal de 
Saúde, busca acrescentar na rotina das gestantes um 
acompanhamento mais detalhado desde o pré-natal 
até as principais fases da criança. 

Além do aplicativo, as gestantes contam também 
com o programa Mãe Uberlândia, que teve as ativi-
dades retomadas em 2018. O programa leva mais 
informações sobre a gravidez e o planejamento fami-
liar, com orientações durante as consultas médicas, 
atividades que ressaltam a importância da atenção 
no período pós-parto, da vacinação e da realização 
de testes importantes nos primeiros dias de vida do 
bebê. Todas as mães que participarem do Programa 
recebem uma bolsa com o enxoval para o bebê. O kit 
contempla cobertor, toalha e roupinhas, além de itens 
de higiene para o recém-nascido. 

O programa é realizado em todas as unidades de 
atenção primárias à saúde (UBS e UBSF). Podem participar 
todas as gestantes que optarem em fazer o acompanha-
mento do pré-natal na rede pública. O kit é repassado às 
grávidas a partir da 28ª semana de gestação, que tenha 
participado de pelo menos sete consultas de pré-natal, 
da vista à maternidade e oficinas sobre a importância do 
pré-natal, parto e cuidados com o bebê. A entrega é feita 
na Unidade de Saúde referência da gestante.

 

gestantes de alto risco 

Com um trabalho conjunto entre profissionais da 
Atenção Primária e Especializada, as gestantes de alto 
risco recebem um atendimento diferenciado. A inicia-
tiva está acontecendo por meio do Acompanhamento 
ao Ciclo de Atenção Contínua e Autocuidado Apoiado. 
O projeto acontece, a princípio, com as unidades dos 
setores sul e oeste.

O acolhimento consiste em uma rodada de atendi-
mento, onde a paciente gestante fica dentro do consul-
tório e os profissionais especialistas e multiprofissionais 
que fazem o revezamento nas salas das consultas.

 O trabalho é feito por endocrinologista e um pré-
-natalista de alto risco (ginecologista), entre outros de 
acordo com a necessidade de cada gestante. As consul-
tas também são incrementadas pelo acompanhamento 
já feito por enfermeiros, clínico geral, educador físico, 
nutricionista, dentista, assistente social e psicólogo. O 
objetivo é a discussão dos casos para a criação de um 
plano de cuidados individualizado e que deverá ser se-
guido pela equipe de Atenção Primária e pela gestante.

“O começo desse trabalho com essas gestantes é 
um marco para a saúde de Uberlândia. Estamos olhan-
do de perto as gestantes de alto risco e elaborando 
para elas um plano de cuidados, que é acompanhando 
por uma equipe multidisciplinar. Atualmente estamos 
em dois setores da cidade e, em breve, iremos ampliar 
para todas as regiões”, finalizou o secretário de Saúde, 
Gladstone Rodrigues da Cunha da Filho.
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Prefeito de JF se reúne
com lideranças de bairros
O prefeito Antônio Almas (PSDB) esteve na sede da 

Defesa Civil, em contato com as lideranças de bairros que 
participam do projeto “Rede em Alerta”. Foram 3h30 de 
conversa, com mais de 60 representantes de diversas 
regiões do município. Além do prefeito, estiveram lá o 
secretário de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), 
José Sóter de Figueirôa Neto; o coordenador municipal 
de Defesa Civil, Jefferson Rodrigues; e o coordenador-
-adjunto da Defesa Civil de Minas, tenente-coronel Flávio 
Godinho Pereira.

O prefeito reafirmou a utilidade do “Rede em Alerta” 
como sistema de informações rápidas à população, exem-
plificando sua efetividade nas chuvas recentes. “O valor do 
projeto já se estabeleceu agora, neste período de chuvas, 
para que o cidadão pudesse criar uma rede próxima sobre 
os riscos da chuva e dos deslizamentos e todas as questões 
que a Defesa Civil trata”.

Lançado em janeiro, o “Rede em Alerta” se utiliza da 
agilidade do WhatsApp para distribuir informações rece-
bidas pela Defesa Civil à população. O sistema se baseia 
na responsabilidade e credibilidade das lideranças junto 
à comunidade para compartilhamento das informações. 
Essa linha direta busca diminuir possíveis transtornos 
causados por chuvas, antecipando a tomada de decisões 
seguras por parte de pessoas em áreas de risco. O projeto 
é iniciativa da Defesa Civil, órgão da Sesuc, da Prefeitura 
de Juiz de Fora (PJF), em parceria com a União Juiz-forana 
de Associações Comunitárias de Bairros e Distritos (Unijuf).

O projeto lança mão da disponibilidade das ferramen-
tas tecnológicas acessíveis à grande maioria das pessoas, 

por meio do celular, sendo facilmente assimilado pelo 
público-alvo. Segundo o coordenador da Defesa Civil 
em Juiz de Fora, o “Rede em Alerta” foi fundamental na 
proteção de pessoas durante as chuvas que atingiram 
o município. “Recebemos alertas de chuvas com 2h de 
antecedência. Tempo suficiente para acionar as lideranças 
e essas repassarem a seus subgrupos. O sistema foi útil 
para a prevenção de maiores problemas com as chuvas. 
Tivemos mais de 400 ocorrências e, em vários locais em 
que a Defesa Civil chegava, a população já estava orientada 
e fora da área de risco”.

O coordenador-adjunto da Defesa Civil estadual 
parabenizou a PJF por assumir a missão da Defesa Civil, 
conforme o slogan do órgão “Defesa Civil somos todos 
nós”. “O que vocês estão fazendo é a reaproximação de 
pessoas, um cuidando do outro, como as comunidades 
antigas faziam. Isso é investimento em prevenção, é confiar 
o trabalho a quem possui legitimidade em fazê-lo”, atestou 
Godinho, em referência à integração do poder público com 
a população.

Gi
l 
Ve

llo
so

http://www.mmgerdau.org.br/programe-se/
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rePortAgem de dráuzio vArellA cAusA revoltA

JogAdores tÊm mAis vAlor

cArnAvAl Foi Bom PArA comÉrcio e serviços

O Fantástico, da TV Globo, exibiu, 
recentemente, reportagem sobre 
detentas transexuais e uma das 
personagens recebeu um abraço do 
médico Drauzio Varella após revelar 

que não recebia visitas há 8 anos. A 
atitude causou revolta e indignação 
porque essa transexual foi condenada 
por estuprar e matar um menino 
de 9 anos. O médico disse que não 

era juiz para saber dos seus crimes. 
Para quem sempre foi admirado pela 
prestação de bons serviços na área da 
saúde, a sua imagem ficará um pouco 
manchada por causa desse episódio.

Nas diversas empresas e nas 
rodas de conversas entre amigos e 
familiares, a pergunta está sempre 
no ar: afinal, por que um jogador 
de futebol ganha tanto dinheiro e 
tem maior representatividade do 

que um professor, um médico ou 
outros profissionais? Para reco-
nhecer porque isso ocorre, antes 
de mais nada, devemos entender 
de onde sai o valor de qualquer 
bem ou serviço. É a velha lei da 

oferta e demanda. A quantidade 
de Neymar, Messi ou Cristiano Ro-
naldo que existe no mundo é muito 
menor do que a de professores, 
engenheiros, etc, logo a valorização 
é bem mais alta.

Para os setores de comércio 
e serviços da capital, o Carnaval 
trouxe um aumento nas vendas, 
graças à quantidade de turistas que 
vieram para Belo Horizonte, soma-
do à permanência dos moradores 
que ficaram na cidade para curtir 
a folia. Para 47% dos comercian-

tes, as vendas foram melhores do 
que no ano passado. Os produtos 
que tiveram maior saída foram 
os alimentícios e roupas, sendo a 
principal forma de pagamento o 
cartão de crédito. Os dados fazem 
parte de uma pesquisa realizada 
pela Câmara de Dirigentes Lojistas 

de Belo Horizonte (CDL/BH) com 
empresários do comércio varejista 
da capital e região metropolitana. 
A pesquisa apontou que, no ramo 
hoteleiro, o Carnaval deste ano foi 
melhor ou igual em relação a 2019. 
O valor médio gasto com cada 
diária foi de R$ 191. Fonte: CDL/BH

A guerra das maquininhas de cartão. O 
aumento da competitividade das maquininhas 
de cartão no Brasil e a facilidade proporcionada 
pelo uso do dinheiro de plástico serviram para 
o aquecimento desse mercado, que movimenta 
cifras astronômicas a cada ano. As empresas que 
desenvolvem os equipamentos oferecem taxas 
e prazos menores para que o cliente receba o 
dinheiro na conta, abrindo uma porta para que 
pequenos comércios e prestadores de serviços 
ampliem a modalidade de pagamento e da base 
de clientes. Reduzir o prazo para que o dinheiro 
caia na conta é uma tendência global. O cenário 
é favorável porque um comerciante recebia em 
30 dias e agora tem a opção de receber à vista 
sem arcar com os custos da antecipação. Além 
disso, dá mais segurança ao negócio, já que não 

precisam andar com dinheiro vivo para chamar 
a atenção dos bandidos. 

concursos públicos e seus cuidados. Numa 
época em que o desemprego é muito alto no país 
e em Minas Gerais, os concursos públicos são a 
grande chance que entrar – ou voltar – ao mercado 
de trabalho. No entanto, os chamados concurseiros 
devem ficar atentos aos editais e checar se os con-
cursos são sérios, pois há ciladas, segundo alertam 
entidades que fiscalizam provas aplicadas para in-
gresso no poder público. Se há cadastro de reservas, 
por exemplo, fique esperto. Uma das saídas pode 
ser a aprovação do Estatuto do Concurso Público, 
que tramita no Congresso Nacional. Ele cria regras 
quanto à idoneidade e transparência dos certames. 
Enquanto não é aprovado, todo cuidado é pouco.

c A n A l   A B e r t o

Contagem inaugura 1º Centro
de Educação em Tempo Integral

A Prefeitura de Contagem, por 
meio da Secretaria Municipal de Edu-
cação (Seduc) e da Fundação de Ensino 
de Contagem (Funec), entregou o 1º 
Centro de Educação em Tempo Integral 
(CEI) Professora Audrei Consolação 
Ferreira de Freitas Costa, no bairro Ar-
voredo, regional Ressaca. Pensada há 
mais de 3 anos após viagem do prefeito 
Alex de Freitas e de educadores da rede 
(professores e pedagogos) à Finlândia 
para conhecer o modelo de educação 
– reconhecidamente um dos melhores 
do mundo. As práticas aplicadas no 
país europeu foram implementadas 
e adaptadas para o novo e moderno 
espaço público.

Localizado na Rua Cássia, 97, o 
CEI tem capacidade para atender 600 
estudantes em tempo integral, mais 
mil no contraturno escolar, do 6º ao 9º 
ano do ensino fundamental, além de 
estudantes do ensino médio da Funec, 
no período noturno. “O prefeito foi 
bastante obstinado na realização desse 
projeto que, a partir de hoje, dará me-
lhor sentido à educação municipal. 
Sabemos que o brilho dos nossos es-
tudantes alegrará cada ambiente desse 
moderno espaço que Contagem tem 
orgulho de ter”, destacou a secretaria 
municipal de Educação, Sueli Baliza.

São mais de 7 mil metros quadra-
dos de área construída. Todo o projeto 
do CEI é sustentável, contando com 
aquecimento solar e coleta seletiva. 
São 43 espaços de aprendizagem, 
como o maker e tecnologia, os labora-
tórios de experimentação, o mídia LAB 
e editoração, espaço da comunicação, 
da música e DJ, da moda e design, 
espaço gourmet, sala de línguas, de 
teatro e dança, laboratório de jogos, 
espaço de artes, salas de aula reversí-
veis e uma ampla biblioteca.

Para o prefeito Alex de Freitas, a 
data marca um novo episódio, que co-
meçou no início da sua gestão e ficará 
registrado na vida do contagense. “É 
um dia especial e estamos felizes em 
ver que o trabalho levará equidade 

para todos que ingressam nesta escola. 
Vivemos na certeza que a comunidade 
será dona e cuidará com zelo desse 
novo ambiente que, em breve, formará 
jovens e os capacitará para um futuro 
promissor”, enfatizou.

Foram investidos no CEI R$ 17 
milhões, sendo R$ 15 milhões de 
recursos da MRV Engenharia, como 
contrapartida de empreendimentos 
em Contagem, e R$ 2 milhões de 
recursos próprios do município.

Qualidade

As aulas em tempo integral serão 
das 7h30 às 17h. No contraturno, os 
estudantes serão atendidos de manhã 
(das 8h às 11h30) e à tarde (das 13h às 
16h30). O CEI terá modelo de currículo 
integrado, composto por conteúdos e 
habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e por outra parte a 
ser escolhida pelo estudante, conforme 
o projeto orientado pela escola. O dife-
rencial é que serão ministradas oficinas 
e práticas nos 43 ambientes do CEI e o 
aluno escolherá o que pretende cursar, 
dentro do período da carga horária 
eletiva disponível.

Um dos parceiros do CEI será o 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), que oferecerá 30 

oficinas por semestre nas áreas de 
gastronomia, eletrônica, robótica, 
marcenaria, elétrica e tecnologias 
digitais.

A cada semestre, o CEI apresen-
tará a lista das oficinas disponíveis e 
os alunos se matricularão a partir do 
que pretendem desenvolver com os 
projetos coletivos, pessoais e do seu 
projeto de vida. Com a articulação 
desse modelo de currículo, a Secretaria 
Municipal de Educação de Contagem 
(Seduc) pretende oferecer atendimen-
to integrado aos estudantes abrindo 
novas possibilidades e experiências, 
contribuindo para formar seu legado 
na educação em tempo integral de 
Contagem.

Homenagem 

Nascida em 29 de março de 
1973 em BH, Audrei Consolação 
Ferreira de Freitas Costa teve como 
formação o curso de Pedagogia. A 
paixão por ensinar a trouxe para os 
inúmeros desafios na vida pública. 
Ela era forte e conseguiu mostrar 
nas escolas em que lecionou o amor, 
carinho e humanidade para com os 
seus estudantes. Jovem, Audrei veio 
ao óbito no dia 04 de setembro de 
2014, vítima de câncer.
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Uberlândia: Odelmo Leão
visita construção da UBSF

O prefeito Odelmo Leão (PP) tem 
acompanhado as obras em andamen-
to realizadas pela Prefeitura de Uber-
lândia. No dia 9, foi a vez da Unidade 
Básica de Saúde da Família (UBSF) do 
bairro Jardim das Palmeiras, que fica 
na Avenida Paulo Firmino, uma das 
principais vias da região. A unidade 
conta com 650 metros quadrados de 
área construída e deve beneficiar apro-
ximadamente 15 mil pessoas. 

O investimento em benefício da 
comunidade é de R$ 1,7 milhão. “É 
uma estrutura pensada para atender 
moradores de diversos bairros desta 
região, dentre eles o Jardim das 
Palmeiras, Jardim Holanda, Santo 
Inácio, Canaã e Morada Nova. Essa é 
uma demanda antiga e que, em breve, 
será entregue à população. Mais um 
passo que estamos dando rumo à 
total reconstrução do setor de Saúde 
da nossa cidade”, destacou.

A previsão é que a nova UBSF seja 
inaugurada ainda neste semestre. 
Atualmente, a unidade que atende a 
região funciona em imóveis alugados. 
A nova unidade poderá comportar 

trabalhos de até três equipes de PSF 
(integradas por médicos generalistas, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem 
e agentes comunitários de saúde), 
além de um espaço mais apropriado, 
de acordo com as necessidades de 
cada setor.

Morador do bairro Jardim Holan-
da, Antônio Felizardo ficou satisfeito 

com a obra. Para ele, a localização 
foi um dos pontos mais positivos. 
“Vai facilitar muito, pois não preci-
samos atravessar a avenida que é 
muito movimentada. Tenho mais de 
60 anos e vou conseguir ir andando 
com tranquilidade para as consultas. 
Esta obra é uma benção para nós”, 
ressaltou.

“essa é uma demanda antiga e que, em breve, será entregue à população”
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Advogado
vicente Amorim
e o presidente

do clube Atlético
mineiro, sérgio
sette câmara
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luiz cArlos gomes

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

daniel Amaro

Estão abertas as inscrições para 
os Jogos Escolares de Minas Gerais 
(Jemg) 2020. Municípios interessa-
dos em participar da competição 
deverão se inscrever pelo site jogo-
sescolares.esportes.mg.gov.br até 
27 de março. A competição é rea-
lizada pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedese), 
por meio da Subsecretaria de Es-
portes, e pela Secretaria de Estado 
de Educação (SEE). A execução é 
de responsabilidade da Federação 
de Esportes Estudantis de Minas 
Gerais (FEEMG).

Participam do Jemg jovens de 
12 a 17 anos das escolas públicas 
e particulares do estado. No ano 

passado, 839 dos 853 municípios 
mineiros estiveram presentes na 
maior competição escolar de Mi-
nas Gerais. 

As modalidades disponíveis no 
Jemg 2020 são: atletismo, atletis-
mo para pessoas com deficiência 
(PCD), badminton, basquete em 
cadeira de rodas, basquetebol, 
bocha, ciclismo, futsal, futebol de 
5 (masculino), futebol de 7 (mascu-
lino), ginástica artística, ginástica 
rítmica (feminino), goalball, han-
debol, judô, judô PCD, natação, 
natação PCD, parabadminton, 
taekwondo, tênis de mesa, tênis 
de mesa PCD, tênis em cadeira de 
rodas, voleibol, voleibol de praia, 

voleibol sentado e xadrez (mascu-
lino e feminino).      

O Jemg busca fomentar a práti-
ca do esporte para fins educativos e 
contribuir para o desenvolvimento 
integral do estudante, estimulando 
o pleno exercício da cidadania e a 
prática esportiva nas instituições 
de ensino fundamental e médio 
das redes públicas e particulares. 

A seletiva mineira também 
indica representantes do estado 
nos Jogos Escolares da Juventude 
e Paralimpíadas Escolares, com-
petições nacionais promovidas 
pelo Comitê Olímpico do Brasil e 
pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, 
respectivamente.

A s eliminatóris da 
Copa do Mundo de 
2022 começariam 
no dia 27 de março, 

contudo, a disputa foi adiada 
devido à pandemia do coro-
navírus e ainda não há data 
para acontecer. Mas, é válido 
adiantar que trata-se de uma 
competição interessante até 
pelo nome. Devia ser cha-
mada de classificatória, pois 
este é o seu objetivo. Mas é 
chamada de eliminatória, 
ou seja, dá destaque maior 
para quem vai ser eliminado. 
Coisas do futebol. 

No total serão 18 jogos 
contra os rivais sul-ameri-
canos. Jogos de ida e volta. 
Vamos jogar contra Argenti-
na, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, 
Uruguai e Venezuela. A com-
petição se estende até mea-
dos de novembro de 2021. Os 
quatro melhores colocados 
carimbam o passaporte para 
Copa. O quinto vai precisar 
encarar disputa extra contra 
seleção de outro continente 
a ser definido.  

Parece tarefa fácil, mas 
não é. Nossa seleção nunca 
ficou fora de uma Copa do 
Mundo, mas o futebol bra-
sileiro vem caindo muito de 
produção. Existe até uma 
grande dúvida: os adversá-
rios melhoraram muito ou é 
o nosso futebol que piorou 
demais? – Fica a pergunta. 

O professor Tite, que as-
sumiu o comando em 2016, 
tem um histórico bem razo-
ável. 48 jogos, 32 vitorias, 
7 empates e 02 derrotas. 
Marcamos 100 gols, sofre-
mos apenas 17, entretanto, 

perdemos a glória maior: 
a Copa do Mundo de 2018. 

Tite que começou seu 
trabalho como unanimidade 
nacional, o único capaz de 
resgatar o futebol mági-
co do Brasil, atualmente, 
é visto com desconfiança 
entre vários analistas e tor-
cedores. Sem outra opção 
melhor no momento, vamos 
com Tite e sua turma para 
a disputa com o otimismo 
de sempre,  acreditando 
inclusive que a vaga já está 
garantida.

Na verdade, o professor 
Tite já tem sua base forma-
da. Quase todas as posições 
estão preenchidas, fruto dos 
vários jogos disputados nos 
últimos anos.

No gol temos Alisson, 
considerado o melhor do 
mundo. Não participa dos 
primeiros jogos porque está 
contundido. Ederson é o 
reserva imediato. O tercei-
ro goleiro ainda não está 
definido. Na zaga temos 
os experientes Marquinhos 
e Tiago Silva e os jovens 
Éder Militão e Felipe. Temos 
outros bons zagueiros que 
podem ser chamados. 

Para o meio de campo 
temos bons valores, Casimi-
ro, Artur, Fabinho, Everton 
Ribeiro, Bruno Guimarães 
e Phil l ipe Coutinho. Este 
último é muito questionado. 
Seu futebol caiu muito e 
temos outros bons talentos 
que podem ser aproveita-
dos. 

Para o ataque a fartura 
é boa. Neymar, Firmino, Ri-
charlison, Gabriel Barbosa, 
Bruno Henrique, Gabriel 

Jesus e Bruno Henrique. 
Evidente que no transcorrer 
da temporada uma ou outra 
surpresa pode acontecer. O 
celeiro é imenso. No Brasil, 
quando menos se espera 
surge um novo talento. Sem-
pre foi assim.

Em termos individuais 
não temos dificuldades. O 
que pesa mesmo é o co-
letivo. Transformar o alto 
potencial individual de cada 
bom jogador num time bem 
ajustado em termos técnicos 
e táticos é o nosso maior 
drama. O jogador brasilei-
ro, geralmente, é disperso, 
vaidoso e com dificuldades 
em focar determinados ob-
jetivos. 

Com pouco prazo para 
treinamentos mais apura-
dos, o trabalho do treinador 
e da comissão técnica é de 
fundamental importância. 
Tite tem uma responsabili-
dade enorme em suas mãos. 
É um dos poucos treinadores 
que tem a oportunidade de 
preparar nossa seleção para 
disputar duas copas. Se não 
for bem agora, dificilmente 
vai chegar lá.

E l iminatór ias  e  Copa 
América que serão disputa-
das em paralelo precisam 
servir como laboratório para 
o momento maior: a próxi-
ma Copa. É o que interessa. 

Desde 2002 não che-
gamos lá. Vinte anos sem 
levantar a taça de campeão 
do mundo é muito tempo 
para o chamado país do fu-
tebol. É um grande castigo. 

Vamos lá seu Tite. Arre-
gaça as mangas e agita sua 
turma.

vem aí a turma do tite

Inscrições para os Jogos Escolares
de Minas Gerais já estão abertas
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Crianças devem ser incentivadas a se
exercitarem desde os primeiros anos

F azer alguma atividade 
física traz diversos be-
nefícios para a saúde 
em todas as idades. 
No caso das crianças, 

a prática de esporte é ainda mais 
importante e deve ser um hábito 
estimulado desde cedo. Isso por-
que contribui com o desenvolvi-
mento físico e mental e ajuda a 
afastar o sedentarismo. Apesar 
disso, muitos pais ou responsáveis 
têm dúvidas sobre qual a idade 
indicada para começar e quais as 
modalidades mais recomendadas 
para os pequenos.

De acordo com a pediatra 
Talita Soares, antes de colocar 
a criança para fazer atividade é 
preciso passar por uma consulta. 
“Isso é importante para analisar 
se há alguma limitação ou pro-
blema de saúde e poder indicar 
qual é o melhor esporte para 
cada idade. Os pais devem ficar 
de olho no gosto dos pequenos, 
respeitar suas vontades e nunca os 
obrigar a fazer o que não gostam”, 
reforça.

Independentemente da mo-
dalidade esportiva escolhida, 
são diversas vantagens que vão 
ajudar no crescimento saudável. 
“Inclusive, os benefícios vão além 
da saúde. Ao se exercitar, a criança 
aprende desde cedo a ter uma 
vida mais saudável, interação 
social e trabalho em equipe, além 
de desenvolver o raciocínio, coor-
denação motora e capacidades 
físicas”.

O professor de Educação Física 
Matheus Pereira chama atenção 
que, cada vez menos, a escolha leva 
em consideração o sexo da criança. 
“Existe uma tendência natural de que 
meninas escolham ginástica, assim 
como os meninos optem pelo futebol. 
Mas isso vem mudando e a criançada 
já compartilha todos os esportes”.

Ainda segundo o professor, os 
pais devem conhecer os gostos dos 
filhos, suas capacidades e necessida-
des. “Precisa ser uma coisa prazerosa 
para a criança e não uma obrigação. 
Quanto menos idade, maior a chance 
de que o pequeno mude de esporte 
preferido. Isso é ótimo para que per-
ceba do que mais gosta. Eles podem 
aprender qualquer prática esportiva, 
desde que seja priorizado o lado 
lúdico e não a competição”.

Matheus também salienta que as 
crianças não devem ser sobrecarrega-
das de exercícios, porque pode causar 
aversão à atividade física e acontecer 
lesões. “Modalidades competitivas 
podem começar somente a partir 
dos 9 anos. Antes disso, os pequenos 
ainda não estão prontos e nem 
têm maturidade para um torneio. 
Independentemente da atividade, 
os equipamentos de segurança cor-
retos, para cada esporte, devem ser 
usados”.

melhor esporte 

De acordo com o professor de 
Educação Física, para as crianças 
de 3 a 5 anos, a melhor prática é 
a natação. “Ela trabalha aspectos 
como a coordenação, resistência, 
cria segurança para brincar na água e 
fortalece o sistema cardiorrespiratório. 

Nessa idade, os pequenos não devem 
fazer mais de 3 ou 4h de exercícios 
por semana”.

Já para a garotada de 5 a 7 anos, 
a orientação é praticar um esporte 
individual e um coletivo. “Nessa 
idade, o ideal é fazer algo em grupo 
como futebol, basquete, handebol, 
vôlei, entre outros. O individual pode 
ser natação, ginástica desportiva 

ou lutas como 
taekwondo, judô, 
karatê”. A partir dos 
9 anos, podem começar a 
praticar o esporte que desejam, des-
de que passem por uma avaliação 
e tenha sempre a supervisão dos 
responsáveis”.

A auxiliar de contabilidade Emi-
lene Gomes é mãe da pequena 

Maria Clara, de 
5 anos. Há cerca 

de 3 meses, ela ma-
triculou a filha nas aulas de 

natação. “No começo, Maria Clara 
tinha um pouco de medo de ficar 
perto da água, mas depois foi se 
soltando. O professor não forçou 
a atividade e tudo fluiu no tempo 
dela. Ela foi ganhando segurança 

e ver os amiguinhos na piscina 
também ajudou bastante. Hoje, 
mergulha, sabe nadar e se deixar 
fica o dia todo na água. Maria Clara 
estava com problemas respiratórios 
e a pediatra disse que a natação 
poderia ajudar e confesso que já 
notei melhoras. Também pretendo 
coloca-la para fazer outras ativida-
des quanto estiver maior”, finaliza.
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