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Falta de emprego fAz mais
da metade dos brasileiros
desistir de algum projeto

U

drão de vida. Interromper planos de
abrir um negócio próprio, desistir da
faculdade e adiar a reforma da casa
foram apenas alguns dos impactos
negativos sentidos pelas famílias.

Das 13,7 milhões de pessoas sem emprego, apenas 31% têm conseguido
continuar no mesmo ritmo como na
época em que estavam no mercado
de trabalho. Economia – Página 5
Divulgação/internet

ma pesquisa do SPC Brasil
e da CNDL apontou que
52% da população que está
desempregada abdicou de algum
projeto devido à mudança do pa-

Torcedoras
lutam por
igualdade
nos estádios
Esporte – Página 12

Alta população carcerária é
reflexo de sistema ineficaz

Divulgação

Veja o perfil dos presidenciáveis
Geraldo Alckmin e Marina Silva

Apesar do Brasil ter a terceira maior população carcerária do mundo, para o coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública (CEPESP) da PUC Minas,
Luiz Flávio Sapori, o sistema prisional ainda é falho. Um dos motivos disso é que as
cadeias estão lotadas, contudo, o crime nas ruas não diminui.

OPINIÃO – Página 2

Governador inaugura
obras em Juiz de Fora
Omar Freire

Rejeitar aventuras, combater irresponsabilidades, populismo e demagogia. Essas são
algumas das propostas de governo de Geraldo Alckmin (PSDB) em sua corrida rumo à
Presidência da República. Já a também pré-candidata ao Palácio do Planalto Marina
Silva (Rede) tem como pilares o combate à corrupção, ajuste das contas públicas e
redução da desigualdade social.

POLÍTICA – Página 3

Alta carga tributária

MENINGITE AVANÇA

Segundo dados do IBPT, o brasileiro
trabalha até o dia 02 de junho de cada
ano apenas para quitar impostos. São
153 dias trabalhando para sustentar
uma das maiores cargas tributárias do
mundo.

Este ano, 301 pessoas já foram
acometidas pela meningite no
estado e 36 delas faleceram.
No ano passado, 1.087 mineiros
contraíram a patologia, levando
a 122 óbitos.

Economia – Página 4

Saúde e Vida – Página 7

Prefeito de JF, Antônio Almas (PSDB), e o governador
Pimentel (PT) entregam obras à população

Ao lado do prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas (PSDB),
o governador Fernando Pimentel (PT)
inaugurou, semana
passada, 14 quilômetros da rodovia AMG
3085, facilitando o
acesso à BR. Na mesma oportunidade,
também foi implementado o Centro de
Prevenção à Criminalidade (CPC).

CIDADES – Página 11
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Cadeias
superlotadas
Loraynne Araujo

Alta
criminalidade
Podemos dizer que ainda
existe um perfil de preso?

Por que as cadeias estão
cada dia mais cheias e a
violência não diminui?

Sim, não há dúvida. As pessoas
mais presas são aquelas que, de alguma maneira, têm mais facilidade de
cair na malha da justiça. São segmentos mais jovens, homens, residentes
na periferia urbana, envolvidos com
tráfico de drogas, roubos e furtos.

Na verdade, a polícia prende
menos em relação a intensidade
de crimes que acontecem diariamente no Brasil. A população
prisional é grande e o número de
crimes também, por isso existe
uma visão equivocada de que há
um encarceramento em massa,
o que não é o caso. Além disso,
há poucas vagas no sistema
prisional e deveria-se prender
melhor: mais homicidas, assaltantes e estupradores e menos
traficantes.
Os níveis de investigação são
baixos, polícia e justiça são ineficientes. A população prisional
reflete um sistema que funciona
mal. O indicador de números
de presos não revela que, na
verdade, o sistema de segurança
pública é ruim e não existe um
excesso de punição, o que há é
um déficit de sanções. Por isso
que o crescimento de presos não
está refletindo na redução dos
crimes, pois há ainda um grande
contingente de criminosos circulando nas ruas.

Por que as reincidências
em crimes são grandes?
Ainda não temos uma noção
do tamanho das reincidências.
Porém, é abaixo do que se divulga,
pois falava-se de 60% a 80%. Não
tem nenhuma pesquisa científica
que comprove isso - são estimativas sem base de dados. Existe
um estudo sobre esse assunto, no
qual eu coordenei e foi publicado
no ano passado, que mostra que a
reincidência em Minas Gerais está
em torno de 51%.
Mas esse número ainda assim
é muito alto. É um patamar que
revela que o sistema prisional é
superlotado, mal administrado
e a prisão virou um escritório do
crime. Não há projetos consistentes
de reintegração para aquele preso
que está cumprindo uma pena.
Muitos dos que voltam para a vida
social vão retornar ao crime. Faltam projetos e iniciativas de reinserção mais ativas desse regresso.

O Brasil é o país da impunidade?

A Apac é uma saída para
o sistema carcerário?

Por que a Apac não é para
todos os presos?

Não é uma saída, mas sim uma
alternativa. Ela não tem como substituir o sistema prisional convencional,
pois não consegue atingir uma grande quantidade de presos. A Apac é um
sistema voltado para um contingente
pequeno, uma unidade modesta,
com no máximo 150 presos, e tem o
perfil comunitário, além de atender
apenas os criminosos do município.
Ela é uma ótima alternativa, pelo seu
viés humanitário e religioso, entretanto não pode ser saída e nem substituir
o sistema carcerário.

Nem todos os presos se adaptam, porque na Apac há um protocolo religioso e um ritual próprio do
lugar e nem todos querem passar
por isso. A seleção existe e baseia-se
em quem está disposto a seguir as
regras. A maioria dos presos não
querem seguir a metodologia de lá,
porque o sistema prisional tem mais
regalias, como, por exemplo, usar
drogas. Ademais, o dinheiro circula
dentro dos presídios e na Apac não.
Ela é só para quem quer realmente
mudar de vida.

Sem dúvida nenhuma. A
gente continua sendo e, se nada
for feito nos próximos anos,
vamos pagar um preço muito
alto por isso. Essa impunidade
se revela no baixo grau de incerteza de punição, na dificuldade
da polícia, na morosidade da
justiça, no sistema prisional mal
gerenciado e na leniência das
leis para algumas situações. A
impunidade é atônica na justiça
criminal.
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om a terceira maior
população carcerária do mundo, o Brasil não impressiona
apenas pelo número de presos, mas também pelo constante crescimento. Segundo
dados do Levantamento
Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen),
divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional
(Depen), do Ministério da
Justiça, em junho de 2016,
726.712 pessoas estavam
presas no país. Em dezembro
de 2014, era de 622.202
- crescimento de mais de
104 mil pessoas. Além disso, aproximadamente 40%
eram provisórios, ou seja,
ainda não possuem condenação judicial; sendo que
mais da metade são jovens
de 18 a 29 anos e 64% são
negros.
Para entender melhor
esse universo, o Edição do
Brasil conversou com Luiz
Flávio Sapori. Ele possui
doutorado em Sociologia
pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de
Janeiro – IUPERJ (2006).
Foi secretário Adjunto de
Segurança Pública do Estado
de Minas Gerais no período
de janeiro de 2003 a junho
de 2007. Atualmente é professor do curso de Ciências
Sociais e coordenador do
Centro de Estudos e Pesquisa
em Segurança Pública (CEPESP) da PUC Minas. Além
de ter experiência na área
de Sociologia, com ênfase
em Sociologia do Crime
e da Violência, atuando
principalmente na justiça criminal, polícia, organizações,
violência policial e violência.
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O sistema prisional, na verdade, é mais duro com o homem,
pois eles representam mais de
95% da população presa, o que
corresponde a quase a totalidade
do sistema.

EDITORIAL

José Maria Trindade

Futuro incerto

stamos vivendo e convivendo em uma década de muitas incertezas,
seja no campo político, com denúncias envolvendo praticamente
todas lideranças nacionais, ou no que se refere à economia. Esse é
um setor cambaleante há vários anos e, a atual crise, se transformou
em uma indesejável mola propulsora da desaceleração do crescimento econômico, colocando o Brasil em uma recessão grave. Segundo dados recentes,
já são quase 28 milhões de desempregados e subempregados, exibindo um
número lamentável, estarrecedor e inédito em nosso país.
Esse cenário está contaminando até o otimismo de quem está formalmente no mercado de trabalho. Uma pesquisa difundida pelo SPC Brasil e
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) revelou que 85% dos
trabalhadores estão preocupados em relação ao futuro, sobretudo, pelo
fato de saber que a aposentadoria pode significar uma aposta no escuro,
eivada de improbabilidades.
A instabilidade do governo federal, especialmente envolvendo os rombos financeiros do INSS são temas que deixam todos nós inseguros no que
diz respeito a velhice. Tanto que uma média de 74% dos entrevistados, em
sondagem desenvolvida em âmbito nacional, indicam ter medo do futuro
mesmo tendo a chance de se aposentar, uma vez que não estariam livres
de sofrer privações devido as condições financeiras.
Esse clima de insegurança que atormenta nossa gente é de tal magnitude
que 71% dos pesquisados receiam ter que continuar trabalhando na fase final
da vida para garantir o próprio sustento. Enquanto que 36% das pessoas,
que responderam as questões da pesquisa, concordam que todos deveriam
pensar em formas alternativas de renda, sem depender exclusivamente da
Previdência Social.
A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, alerta que o cidadão não pode gastar tudo o que ganha. “É preciso economizar parte dos
rendimentos para ter um futuro mais tranquilo, mesmo que você consiga
guardar apenas R$ 50 ou R$ 100 por mês. É importante fazer essa reserva,
pois a longo prazo e com planejamento financeiro, esse pouco torna-se
muito”, diz a especialista.
No entanto, essa falta de esperança não se refere somente aos desempregados, toda a nação brasileira está descrente e entregue à própria sorte. É
óbvio que o ideal, neste momento, seria o retorno do crescimento econômico,
possibilitando a inclusão de um número expressivo de trabalhadores no mercado formal juntamente com a retomada da expectativa.

Jornalista, correspondente da Rede Jovem Pan e
comentarista da Rede Vida de Televisão – zematri@ig.com.br

A política e o crime
Uma hora depois de decretada a
prisão do ex-governador Eduardo Azeredo
o deputado Sílvio Torres, do PSDB de São
Paulo, gritou: “Vítima da criminalização
da política”. Esse é um assunto recorrente
depois que as coisas ficaram pesadas para
os políticos. Lula (PT) não foi e não será o
último peixe grande a ser encarcerado. As
celas estão cheias e a fila aumenta. O que
aconteceu de novo? A quebra do muro de
proteção. Fadiga do processo, explosão do
mundo maravilhoso e impune dos políticos.
Do prefeito ao presidente da República,
era comum a confusão entre os orçamentos. Não havia limites entre os gastos pessoais e para os amigos e os gastos públicos.

A situação mudou e os crimes continuam
sendo praticados, mas agora a diferença
é que ficou mais perigoso. Não é só o juiz
Sérgio Moro que anda atrás dos corruptos,
os defensores da lei encarnados nesta nova
geração se multiplicaram. Tanto que já
chegaram até no Supremo. Os ministros
entenderam a nova realidade.
Fazer política nunca foi fácil e muito
menos barato. É caro e muito eleger de
vereador a presidente, mas o dinheiro
sempre chegou às mãos dos políticos. Era
justificável. Roubar, desviar, ou financiar
para a política, para a campanha, tudo
bem. Nesta lógica ou na ética da malandragem roubar para comprar carros,
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O sistema carcerário é
mais cruel com as mulheres do que em relação aos
homens?

casas e bolsas é que era feio e reprovável.
Às claras, todos sabem que houve roubos
até para o supérfluo. O tal enriquecimento
ilícito. O rei está nu.
O PT foi o primeiro a ser alcançado. O
PSDB jogou gasolina na fogueira e o fogo
pegou atingindo a todos. Os alertas não
foram atendidos e graças a este sentimento de impunidade que dominou o Brasil os
partidos achavam que não seriam pegos.
Foram. Os chamados detalhes sórdidos
assustam ao ponto de se questionar quem
dominou quem. Os donos das empresas
(de frigoríficos a empreiteiras, passando
por comida de presos) dominaram os
políticos ou os políticos é que tomaram de
assalto os cofres dos empresários
honestos? A verdade é que um
é criação do outro. Não há
inocentes nesta história.
Se a política está criminalizada que os políticos
sejam presos pela prática
do crime desta política. A
Lava Jato não inventou a
política e o crime, mas
trouxe à luz tudo o
que fede nos bastidores do poder. Que
os políticos descansem em paz. Nas
celas especiais ou
não, mas presos.
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Corrida presidenciável: Marina
Silva está à frente de Alckmin

Aécio com os prefeitos
Mesmo respondendo a oito processos na Justiça, em alguns
casos com a possibilidade de condenação à vista, o senador Aécio
Neves (PSDB) tem sido procurado por prefeitos tucanos de Minas.
Eles fazem uma verdadeira romaria ao seu gabinete à procura de
verba para as prefeituras. Quanto ao futuro político do senador:
“isso é problema dele”, dizem os chefes dos executivos municipais.

Da redação
ando sequência às entrevistas com os pré-candidatos à presidência, nesta semana decidimos fazer um perfil mostrando as trajetórias
políticas e ideias de Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede). Essa é a última matéria da série.

Geraldo Alckmin (PSDB)
Além de estar em baixas
nas recentes pesquisas - de
acordo com o levantamento
do CNT/MDA, divulgada semana passada, ele aparece com
apenas 8,1% - outro fato que
preocupa a legenda são as
recentes denúncias de recebimento de dinheiro ilícito para a
campanha política. Em abril, o
Ministério Público de São Paulo
decidiu instaurar um inquérito
civil para investigar o suposto
recebimento de R$ 10 milhões,
via caixa 2, para financiamento
nas eleições para governador.
O seu plano de governo é
baseado em uma tentativa de
correr do extremos que esta
eleição aparentemente possa
apresentar, afirmando que o
projeto para reconstrução do país
“rejeita aventura, irresponsabilidade, populismo e demagogia”.

Marina Silva (Rede)

GOVESP

Após 16 anos longe da
cadeira da Presidência da República, Geraldo Alckmin será
o responsável por tentar colocar os tucanos no cargo mais
alto do país. A sua vida pública
foi construída em São Paulo,
sendo eleito quatro vezes para
governador e ocupando os
cargos de vereador, prefeito,
deputado estadual e deputado
federal. Ademais, ele também
já concorreu ao Palácio do
Planalto, em 2006, quando
perdeu para o ex-presidente
Lula (PT).
Para ser pré-candidato,
Alckmin sofreu uma forte concorrência dentro do próprio
partido, pois alguns membros
acreditavam que o melhor
nome para o pleito seria o do
prefeito de São Paulo, João
Doria.

Nascida no Acre, Mariana Silva teve início na vida pública no
Partido dos Trabalhadores, pelo
qual foi eleita deputada estadual
e senadora, além de também ter
assumido o Ministério do Meio Ambiente durante o Governo Lula (PT).
Em 2009, ela deixou a legenda, alegando que a “concepção
do desenvolvimento centrada no
crescimento material a qualquer
custo, com ganhos exacerbados
para poucos e resultados perversos para a maioria, principalmente para os mais pobres, da
destruição de recursos naturais
e da qualidade de vida”.
Já em 2010, se candidata
à presidência pela primeira
vez pelo Partido Verde, tendo
o empresário Guilherme Leal
como vice em sua chapa. Apesar
de pouco tempo de televisão,
Marina conseguiu uma votação
significativa: 19,6 milhões de
votos, quase 20% dos válidos.
Esse bom resultado levou a
candidata a fundar o Rede Sustentabilidade e, para as eleições
de 2014, ela se juntou à chapa
de Eduardo Campos (PSB) como

vice. Porém, devido a fatalidade
da morte do ex-governador,
Marina assumiu a campanha
e conseguiu 22.176.619 votos
(21,32% do total) e ficou em
terceiro lugar no primeiro turno.
E, pela terceira vez consecutiva, ela será novamente candidata à presidência. Durante o
lançamento da sua pré-candidatura, no mês passado, Marina
afirmou que o seu programa
de governo terá como pilares o
combate à corrupção, por meio
do fim ao foro privilegiado; ajuste das contas públicas e redução
da desigualdade social. “O momento que estamos vivendo, que
não é de celebração, é claro, é
de tristeza. Um ex-presidente da
República, poderia estar apto
para fazer o que bem quisessem
na política, sendo interditado
pela Justiça, por erros”.
Nesta eleição, segundo a
última pesquisa realizada pelo
DataFolha, Marina está tecnicamente empatada com Jair
Bolsonaro (PSL) na liderança das
intenções de voto: ele possui 17%
e ela tem 16%.

*A escolha em apresentar as ideias de Alckmin em primeiro baseia-se
apenas por colocar os nomes dos pré-candidatos em ordem alfabética.
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ia desses fui questionado por ter
colocado na rua o maior programa de entrega de ambulâncias
aos municípios e de viaturas para
as polícias Militar e Civil da história de Minas
Gerais. Quem não conhece o estado – e alguns mineiros que ficaram muito tempo fora
daqui – ignora que temos 853 municípios,
o maior número de todo o país, e a mais
extensa malha rodoviária: mais de 25 mil
quilômetros.
Foram 609 ambulâncias para os municípios, 165 para os Serviços de Atendimento
Móvel de Urgência (Samus) e outras 26
UTIS móveis, também para os serviços de
emergência, além de 1.570 veículos de uso
geral para a rede de Saúde. Grande parte
em parceria com os deputados estaduais. E
é preciso entregar mais, segundo o Sindicato
dos Trabalhadores da Saúde (Sind-Saude),
de tal forma a cobrir melhor a necessidade
de atendimento.

Temos feito essas doações porque, como
o mesmo Sind-Saude diz, há casos em que
as ambulâncias têm de percorrer até 400
km para atender uma ocorrência. Ter ou
não ter um veículo para pronto-atendimento
pode ser a diferença entre a vida e a morte.
O mesmo vale para as viaturas de polícia.
Reequipar as forças de segurança era uma
urgência estabelecida não por nós, mas pela
própria população, refém da violência antes
de assumirmos.
A entrega de viaturas é parte da estratégia de redução da criminalidade. Como já
conversamos neste espaço, isso passa por
ações de inteligência, por mais homens e
mulheres nas ruas em policiamento ostensivo e por equipamentos adequados. Assim,
somente nos três primeiros meses deste ano,
reduzimos os crimes violentos em Minas
Gerais em 30%; os homicídios, em 23%; e os
roubos, em 31%. Manteve-se a trajetória de
queda que já havíamos registrado em 2017.
Temos feito isso em um ambiente de
crise econômica grave, decorrente do déficit
herdado do governo anterior no valor de

R$ 8 bilhões, mas com estabilidade institucional, agora ameaçada pelos que querem
ver repetir-se em Minas o que ocorreu no
Brasil: um golpe na vontade dos mineiros e
das mineiras, que escolheram um governo
mais próximo e participativo, que ouve com
humildade e age com coragem. Um governo
que jamais prejudica os que mais precisam.
No Brasil, lidaram com a crise tirando a
presidente da República. O que aconteceu?
Descontinuaram programas sociais, diminuíram o Bolsa Família, cortaram recursos da
Educação e da Saúde e a crise só se agravou.
São 14 milhões de desempregados sem
perspectiva. Fizeram um ajuste que está
punindo a população.  
Longas distâncias como as que separam
os municípios mineiros marcam as diferenças
entre o projeto que querem reviver em Minas
e que aplicaram no governo federal e o projeto que estamos construindo com o povo,
pelo povo e para o povo. Basta olhar o que
aconteceu no Brasil. Só critica entrega de ambulâncias e de viaturas para as polícias quem
há muito está distante de quem mais precisa.

O amigo do presidente
Os bastidores da política na Assembleia Legislativa nunca estiveram tão movimentados como nos últimos dias, especialmente
pelo o fato do presidente Adalclever Lopes (MDB) ter se declarado
pré-candidato ao Governo do Estado.
Cena única. O mundo pode estar desabando, mas Adalclever
não abre mão de encontrar tempo para um dedo de prosa, fora a
Assembleia, com seu amigo pessoal, o deputado João Magalhães.
Só para rememorar: ambos são do MDB.

PSB com o PT
Durante entrevista, o deputado Júlio Delgado, líder da bancada
do PSB na Câmara Federal, disse que, no momento, o partido trabalha de olho na viabilização da candidatura de Marcio Lacerda ao
Governo de Minas, porém reconheceu que existem conversas com o
PT no estado. Ou seja, tudo dependendo dos desdobramentos das
candidaturas à Presidência da República, claro.

Fora Lula
Sem meias palavras, o jornalista Valdo Cruz disse: “Apenas os
saudosistas ainda acreditam na possibilidade de uma candidatura
do ex-presidente Lula (PT) neste pleito de 2018”.

Mais cara do mundo
Embora não tenha mostrado dados comprobatórios, o advogado
paulistano Roberto Delmanto Junior comentou que tem informações confiáveis indicando que a gasolina no Brasil é a mais cara do
mundo, superando até os preços praticados nos Estados Unidos.
Cruz credo gente!

Candidatura insossa

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

Turbulência em Brasília
mer teve grandes dificuldades para governar
o país, uma vez que era muito difícil aprovar
seus projetos nas duas casas legislativas. Porém, na ocasião, ele resolveu parcialmente o
problema a seu jeito e modo.
A partir daí a relação melhorou e o presidente conseguiu aprovar alguns importantes
projetos no Congresso Nacional, como a
Reforma Trabalhista e outras. Vale ressaltar
que mesmo aprovada, a reforma continua
sendo muito contestada pela oposição e pelos
trabalhadores.
Contudo, a situação voltou a se agravar a
partir do momento em que Temer anunciou
ou deixou a entender que será candidato à
reeleição em outubro.

Haja vista que semana passada, em um
ato no mínimo de demonstração de força, a
Câmara dos Deputados aprovou a suspensão
da PIS/Cofins incidente sobre o combustível
diesel e, inclusive, já encaminhou o projeto ao
Senado Federal, sem a necessária indicação
da fonte dos recursos para cobrir o déficit que
será gerado no caixa do governo.
Agora, mais este seríssimo problema da
greve dos caminhoneiros que, é bom lembrar,
é muito mais grave do que estão pensando.
Com isso, a situação do governo e do país
se agrava mais ainda. O governo não pode
brincar com este movimento, pois o Brasil é
altamente dependente do transporte rodoviário. Juízo a todos.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Lei da anistia
A partir de informações vinda dos Estados Unidos sobre torturas e
mortes no Brasil, autorizadas pelas autoridades na época do regime
militar, alguns especialistas passaram a defender a necessidade do
Supremo Tribunal Federal voltar a discuti a Lei da Anistia. “O tema é
muito sério. A denúncia é pesada. Então, o STF deveria reabri o caso”,
avalia Emílio Peluso, professor de direito constitucional da UFMG.

Faltou assessoria
“Ao assumir a presidência, Michel Temer (MDB) deveria ter se
cercado de pessoas probas e competentes, mas, ao invés disso, ele
preferiu essa corja que está sendo investigada por corrupção nas
diferentes esferas da Justiça. Isso é muito feio”. Avaliação do advogado e ex-deputado estadual por São Paulo, Airton Soares. É aquela
velha historia: “diga com quem andas, que lhe direi quem tu és”.

PT esfacelado
“A recondução do ex-ministro José Dirceu à prisão, dessa vez por
condenação de 30 anos de reclusão, foi mais um duro golpe no PT. Aliás,
o segundo, já que o primeiro veio quando o ex-presidente Lula foi encaminhado à carceragem”. Opinião da jornalista paulistana, Natuza Nery.

Pessoal joga pesado
“Mesmo diante de denúncias pesadas contra agentes públicos presos ainda existem os corajosos como o ex-presidente do INSS, afastado
por autorizar contratos milionários de forma irregular. Esse pessoal não
tem juízo”, comenta o professor e advogado Eduardo Muylaert, da USP.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

A turbulência entre o governo do presidente Michel Temer e o Congresso Nacional voltou
a se agravar nos últimos dias. A relação entre
os poderes Legislativo e Executivo, que são
independentes e harmônicos, ou deveriam
ser, vem passando por grandes dificuldades
desde que o presidente Temer (MDB) assumiu
o governo em substituição à ex-presidente
Dilma Rousseff (PT).
Os apaixonados pela ex-presidente Dilma
não aceitavam que Temer assumisse o posto
da presidente deposta pelo Congresso Nacional. Embora todos saibamos que a principal
função do vice-presidente é assumir o cargo
do presidente em caso de impedimento, conforme foi o caso. Com isso, desde o início, Te-

Assim que a imprensa propalou a respeito da prisão do vereador
Wellington Magalhães (PSDC), por suposta irregularidade no uso da
verba de publicidade da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o atual
presidente da Casa, vereador Henrique Braga (PSDB), esbravejou
dizendo que iria tomar todas as providências contra o denunciado,
caso fosse um ato que denegria a imagem da CMBH, coisa e tal.
Cena final. Acontece que, no decorrer das investigações, surgiu
como um dos beneficiados da verba, a emissora da rádio ligada à
Braga. Aí, o poderoso chefe da entidade ficou mais parcimonioso.
Coisas da política mineira.

Nos bastidores da política mineira, são poucas as pessoas que
efetivamente levam a sério a possível candidatura do deputado
Leonardo Quintão (MDB) ao Governo de Minas. “Ele sabe que não
tem chances, pois não é conhecido no estado, a não ser na capital
mineira e no Vale do Aço”, comenta um deputado da base governista.

Economista e professor universitário, é
governador do Estado de Minas Gerais

Perto do povo

Problema comum
Elza Fiuza/Agência Brasil
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Nova realidade trabalhista
Professora de direito internacional da USP, Maristela Basso não
mediu palavras ao opinar: “Foi bom haver uma nova legislação
trabalhista no Brasil, pois isso acaba com práticas condenáveis,
como, por exemplo, o uso de testemunhas profissionais na hora de
discutir as ações durante audiências de instruções”. Bateu pesado.

Contra as cesarianas
Embora não tenha sugerido alternativas para resolver o problema, a deputada estadual Marília Campos (PT) condenou a quantidade de cesáreas realizadas em Minas e no Brasil. Mas, ao final de
sua fala à imprensa, a parlamentar não mencionou os motivos de
ficar contra o método, apenas fez suas críticas.

Odete Valadares
Em Brasília, onde esteve tratando de negócios, o ex-prefeito de
Montes Claros Ruy Muniz comentou que seu grupo empresarial está
pronto para assumir a administração da Maternidade Odete Valadares, em BH. O hospital está passando por problemas financeiros e
resta saber se existe a possibilidade de uma empresa privada poder
comandar a instituição. É aguardar para conferir, claro.

E C O N O M I A
4
VIGÍLI AS DOBRADAS Dia da Liberdade de Impostos alerta
para alta carga tributária no Brasil
EDIÇÃO DO BRASIL

26 de maio a 2 de junho de 2018

Juristas ouvidos pelos jornalistas, em Brasília, calculam que, em
breve, haverá a conclusão do processo contra Lula (PT) sobre o sítio
de Atibaia. E, por conta dessa realidade, a situação do ex-presidente,
já cumprindo pena em Curitiba, pode piorar ainda mais.

Lula X Bolsonaro
“Em Minas, há uma tendência do eleitor de Lula (PT) migrar para
o candidato Jair Bolsonaro (PSL). Mas convém esperar, pois pode
ser apenas uma questão momentânea e existe a possibilidade do
ex-presidente ainda tentar registrar a sua candidatura”, comenta a
cientista política Helcimara Telles.

Temer e Meirelles
Nos corredores do Congresso Nacional, políticos experientes
consideram que a decisão do presidente Michel Temer (MDB) em
patrocinar, politicamente, a candidato o seu ex-ministro Henrique
Meirelles à presidência não passa de um golpe de marketing. “Foi
uma maneira que o Planalto encontrou para criar uma agenda
positiva do governo federal”, avaliam.
Comentário final. Segundo os especialistas, pelo quadro de hoje,
o ex-ministro não teria a menor chance de sucesso nas urnas.

Problemas na saúde
Analisando o quadro nacional da saúde, especialmente do ponto
de vista do poder público, o diretor do Instituto de Estudos Avançados
da USP, Paulo Saldiva, sentencia: “Por falta de apoio, o quadro do
sistema de saúde no país, sobretudo no atendimento ao público,
regrediu em 4 anos”, lamenta o especialista

Inclusão social
Tido como um economista conversador, o consultor José Mendonça
de Barros disse que qualquer programa visando o crescimento do Brasil
deve incluir a participação do povo. Para ele, sem a inclusão social
nada de significativo acontecerá. Até que enfim o mestre da economia
paulistana mudou e externou seu novo pensamento sobre esse assunto.

Metrô pode parar
Depois do aumento de 88% no valor da passagem do metrô, há
possibilidade de uma paralisação na empresa. Segundo funcionários,
há 2 anos, a CBTU não reajusta os salários e a greve seria justamente
por esse fator.
Comentário único. Depois dos caminhoneiros, agora pode ser a
vez desse servidores públicos terem suas demandas atendidas pelo
governo.

Sem alarde
Enquanto o Brasil voltava suas atenções para a greve dos caminhoneiros que parou o país, sem muito alarde, na quarta-feira
(23), a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou
o PLS 725/2015, que regulamenta a eleição indireta para presidente
e vice-presidente da República, em caso de vacância dos cargos nos
dois últimos anos do mandato. As regras ainda não estão claras e a
autoria é do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Paulo Pinto/Fotos Públicas

Problemas à vista

Leíse Costa
Quer pagar com ou sem impostos?”,
a pergunta tentadora pôde ser ouvida em alguns estabelecimentos
comerciais participantes do Dia da Liberdade de
Impostos (DLI), na última quinta-feira (24), em
diversas regiões do país. Em Belo Horizonte, a ação
é organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas
(CDL/BH) e busca conscientizar a população sobre
a alta carga tributária brasileira.
Para o empresário Fernando Cardoso, presidente da CDL Jovem, a quantidade de impostos
no país é tão grande que causa dificuldades de entendimento para o consumidor e até mesmo para
quem empreende. “No Brasil, o grande problema
nem é o valor do tributo, mas sim a quantidade
de taxas excessivas. Pagamos impostos federais
e estaduais em cima do mesmo produto. Existe
uma briga de alíquota entre os estados, sendo
que vivemos no mesmo país”, diz.
Fernando se refere ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), instituído
em todo Brasil, que incide sobre os mais variados
tipos de serviços, como circulação de alimentos,
eletrodomésticos, roupas, veículos e outros.
Porém, cada estado tem a liberdade de alterar
a tabela de valores do seu ICMS e o produto que
circula pelo país é novamente tributado ao entrar
em outro estado.
De acordo com o Impostômetro da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), desde 1º de janeiro
deste ano até o dia 22 de maio, R$ 932 bilhões
tinham sido arrecadados em tributos pagos pelos
brasileiros. E esse valor ainda vai subir bastante,
segundo os dados de 2017 do Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação (IBPT), até o dia 02
de junho de cada ano, o brasileiro trabalha apenas
para quitar impostos, são 153 dias trabalhados.
Segundo o site da Receita Federal, o valor
arrecadado é destinado a programas de geração
de emprego, inclusão social, saneamento, investimentos em infraestrutura e tantos outros bens e
serviços públicos oferecidos por parte do governo.
“Um bom sistema tributário é aquele que, entre
outras características, possibilite uma boa relação
custo-benefício para a sociedade”, explica Débora
Freire, doutora em economia e professora adjunta
do Departamento de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Segundo a professora, no Brasil, problemas na
oferta e na qualidade desses serviços geram o sentimento de que a carga tributária é extremamente
alta, especialmente porque a população não

Impostômetro marcou
R$ 1 trilhão em dezembro de 2017
identifica produtos e serviços públicos oferecidos
que os justifiquem.
“De forma comparativa, a carga tributária
brasileira, que em 2016 foi de 32,38% do PIB, é
mais baixa do que a média dos países da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), ainda que mais alta do que a
média da América Latina. Países como Dinamarca,
França, Bélgica e Suécia, por exemplo, sustentam
uma carga tributária acima de 40% do PIB. Na
Dinamarca, especialmente, a carga tributária
bruta é cerca de 50% do PIB”, afirma a economista.
A diferença para o brasileiro? Os dinamarqueses, que já foram eleito o povo mais feliz do
mundo pelo ranking de felicidade da Organização
das Nações Unidas (ONU), estão satisfeitos com o
nível de bem-estar social e na provisão de bens e
serviços públicos que acontecem de forma ampla
e com qualidade. Ou seja, não seria um problema
de tributação, mas sim de retorno de recursos para
a população.
Comerciante desde os anos 80, Aurelídio
Farias, proprietário de uma rede de artigos de
papelaria na capital, participa pela primeira vez do
DLI, como uma forma de esclarecer para o cliente
o valor final dos seus produtos. “Por incrível que
pareça, o setor de papelaria é muito tributado.
Não deveria por ser um setor que trabalha com a

educação, com o desenvolvimento do cidadão. O
cliente que já tem pouco dinheiro, pagando altos
impostos, automaticamente, deixa de comprar
ou consome um produto inferior. Ou seja, afeta
os dois lados”, explica.
Desde 2015, a rede de pet shops em que
Matheus Ferraz atua como gerente comercial
participa da ação da CDL/BH. Segundo ele, só conscientizando o cliente é que a situação pode mudar.
“Minas é o estado que mais tributa o segmento
pet no Brasil. Acreditamos que a carga tributária
é absurda, confusa, foge do bom senso e ainda é
mascarada para o consumidor final. A ação, na
prática, conscientiza o cliente, gera incômodo e
planta a semente da indignação”.
Ações como o DLI podem ser vantajosas até
mesmo para o comerciante, como frisa a economista Débora Freire. “A redução no preço ocasiona
um aumento na quantidade demandada mais que
proporcional à redução, aumentando a receita
de quem está vendendo, caso a oferta possa ser
aumentada”.
Para a economista, iniciativas como a CDL/
BH são importantes para chamar a atenção da
população para o tema da tributação, especialmente para os tributos sobre o consumo de bens
e serviços, que tem peso elevado na carga tributária brasileira, ficando atrás apenas da Hungria
neste aspecto. Países como Estados Unidos, Suíça,
Espanha, Chile, Reino Unido, Portugal, Dinamarca,
entre vários outros possuem menor carga tributária comparativamente ao Brasil.
Apesar de educativo, o Dia da Liberdade de
Impostos é considerado uma medida paliativa.
“É importante que medidas desse tipo não
amplifiquem o sentimento anti-imposto. Eles
são necessários para o funcionamento de uma
economia. O setor privado não consegue sozinho,
maximizar o bem-estar de uma sociedade.
Somente programas de governo, a partir de uma
proposta bem fundamentada, podem resolver a
questão da injustiça tributária no Brasil. É bom
lembrar que, além do Executivo, especial atenção
deve ser dada aos candidatos do Legislativo”,
esclarece.

Produto

Preço com impostos

Preço sem impostos

Litro de gasolina comum

R$ 4,57

R$ 2,28

Caixa de lápis, com 12 cores

R$ 10, 90

R$ 8,94

Mochila Star Wars

R$ 279,00

R$ 165,89

Ração para cachorro, 15kg

R$ 219,90

R$ 137,99

Sachês (alimento úmido) para pets, 100g

R$ 2,20

R$ 1,61

Bruno Falci

Ator acusado de assédio
O ator Morgan Freeman foi acusado de assédio por oito mulheres. O grupo afirma que ele fazia comentários picantes, tocava o
corpo delas sem consentimentos e as assediava nos sets. Ele negou
as acusações e em nota pediu desculpas, dizendo que nunca teve a
intenção de causar desconforto ou desrespeitar colegas de trabalho.
Tantas foram as denúncias que as mulheres criaram os movimentos
“Time’s up” (o tempo do assédio acabou) e “Me too” (Eu também).

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL/BH) – cristina.reis@cdlbh.com.br

Por uma tributação mais justa
O Brasil é um dos países que mais arrecada
impostos no mundo. Porém, a contrapartida
oferecida à população é mínima. O cidadão
brasileiro não vê o retorno do que paga em
recursos fundamentais e de direito, como educação, saúde, segurança e transporte. A alta carga
tributária é, sem dúvida, um dos principais empecilhos para o desenvolvimento do país, pois,
os impostos consomem boa parte do orçamento
do brasileiro e trava os negócios do pequeno,
médio e grande empresário, impedindo assim
o crescimento da economia.
De acordo com o Instituto Brasileiro de
Planejamento Tributário (IBPT), no ranking
das 30 nações com a maior carga tributária, o
Brasil aparece em último lugar na relação gasto
público e imposto arrecadado, levando-se em
consideração o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Vizinhos como Uruguai e Argentina
figuram, respectivamente, nessa comparação,
na 14ª e 17ª posições. Mesmo com o péssimo
retorno oferecido à população, os tributos só
aumentam a cada dia, no intuito de tentar
diminuir o rombo das contas públicas.
Se temos uma arrecadação alta, que não
oferece retorno de qualidade à população,
é sinal de que os recursos estão sendo mal
empregados. Da forma como nosso sistema
tributário funciona atualmente, o método é
totalmente incompatível com a política adotada

pelos países que buscam o fomento do setor produtivo, a melhoria do bem-estar da população
e a redução das desigualdades sociais. Por isso,
precisamos que uma ampla reforma tributária
seja feita o quanto antes. Não é mais aceitável
continuarmos pagando tantos impostos, e
não termos nem sequer serviços públicos de
qualidade.
Somos penalizados diariamente com tantos
impostos. A população e os empresários já arcam com custos elevados em diversos setores,
como por exemplo, o da energia elétrica, que
acabou de ser reajustado em mais de 18% para
os consumidores residenciais e 35% para as
indústrias. Outro gasto que vem pesando no
bolso de todos é o dos combustíveis, que vem
subindo a cada dia. Para protestar contra as altas
cargas tributárias, especialmente neste momento de economia ainda fragilizada e com tantos
aumentos em itens essenciais, dirigentes e
empresários dos setores de comércio e serviços,
fizeram, na quarta-feira, 23, uma manifestação
na porta da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais. A manifestação iniciou as ações do Dia
da Liberdade de Impostos (DLI) deste ano, que
foi realizada no dia 24 de maio.
O Dia da Liberdade de Impostos é promovido
pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) e pela CDL Jovem, tendo como
objetivo conscientizar a população a respeito da

cobrança excessiva de impostos e sobre o péssimo retorno que é dado a população do valor arrecadado. Na 12ª edição do DLI, empresários da
capital mineira, dos mais variados segmentos,
participaram da ação comercializando produtos
e serviços com desconto referente ao valor dos
impostos incidentes. Foram mais de 560 mil
unidades de itens colocados à venda, como
gasolina, pão, sanduíches, roupas, óculos, brinquedos, ferramentas, cosméticos, equipamento
de construção, medicamentos genéricos, entre
vários outros, sem o valor dos tributos incidentes.
A ação também foi realizada, simultaneamente, em vários estados: Amapá, Bahia, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, Paraíba, Goiás,
Amazonas, Pernambuco, Ceará, São Paulo,
Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul e Mato Grosso, além do Distrito Federal.
Empresários e população precisam se unir
para pressionar para que os nossos governantes
promovam uma reforma tributária que permita
que o Brasil se desenvolva de forma sustentável.
Com isso, será possível dar novo fôlego aos negócios, aquecendo a economia e fomentando
a geração de mais empregos e renda, o que irá
permitir que as desigualdades sociais reduzam
em nosso país. Não temos como arcar com
tantos impostos e aumentos exorbitantes que
impactam na vida dos empresários, dos consumidores e no custo de vida da população.

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Criminal
Cível
Trabalhista
Família

31 3295-3748

Av. Barão Homem de Melo, 4500 - Sala 1411 - Estoril
Belo Horizonte/MG - CEP 30494-270

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Fonte: SPC Brasil/CNDL

erder o emprego é um
dos piores momentos
na carreira de um profissional, ainda mais
quando acontece de forma
inesperada. Essa situação de
desemprego pode significar uma
mudança no padrão de vida e
até mesmo o corte de muitos
gastos considerados supérfluos.

E segundo um levantamento do
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), 52% dos brasileiros que
perderam o emprego tiveram
que desistir de algum projeto ou
sonho de consumo em virtude
da demissão.
De acordo com o SPC, umas
das consequências do desemprego é o orçamento mais apertado
que impacta na confiança do

consumidor em seguir seus sonhos e projetos. “Se ele enfrenta
dificuldades para se recolocar no
mercado, terá de abrir mão não
apenas de alguns confortos, mas
até mesmo interromper metas
importantes. É uma realidade
dura que muitos brasileiros estão enfrentando atualmente”. O
número de desempregados no
Brasil nos três primeiros meses
de 2018 foi de 13,7 milhões de
pessoas, segundo o IBGE.

IMPACTOS DO DESEMPREGO

14%
Desistiram da
faculdade ou
pós-graduação

28%

25%

Deixaram de poupar

Adiaram a
reforma da casa

13%
Postergaram
planos de fazer
uma viagem

17%

16%

17%

Desistiram de
comprar ou
trocar o carro

Interromperam
planos de abrir o
próprio negócio

Deixaram de
comprar móveis
para a residência

Ela revela que estava fazendo
planos para viajar durante as
férias. “Vou ter que adiar até
minha vida financeira estabilizar.
A renda do meu marido sozinho
não dá conta de suprir as despesas
de casa e mais nosso lazer. Eu já
tinha ido em diversas agências
de turismo e pesquisado preços
de viagem em sites, mas infelizmente foi tudo por água abaixo”,
lamenta.

O levantamento revelou ainda
que 59% diminuíram o padrão
de vida após perder o emprego e
precisaram conter gastos. Os cortes
mais expressivos foram na aquisição
de vestuário e saídas para bares
e restaurantes. Apenas 31% dos
desempregados têm conseguido
manter o mesmo padrão da época
em que estavam trabalhando. Ficar
sem trabalho forçou 63% a trocar a
marca de algum produto na hora
das compras. No entanto, para
alguns gastos não houve corte no
consumo, como é o caso das contas
de água e luz, produtos de higiene,
limpeza e alimentação básica, planos de saúde e planos de internet,
telefonia e TV por assinatura.

Quem também teve os planos
cancelados é o auxiliar administrativo Paulo Mendes. “Eu fui demitido,
mas no mês seguinte consegui me
recolocar no mercado de trabalho.
O problema é que o valor do salário
que estou ganhando é inferior ao
que eu recebia. Estou conseguindo
pagar minhas contas, mas não tem
sobrado muito dinheiro no fim do
mês. Minha intenção de reformar
a casa vai ter que esperar”.

Desemprego
atingiu 13,7
milhões de
pessoas nos
três primeiros
meses de 2018

PRINCIPAIS CORTES

Trabalho
temporário

Planos adiados
A recepcionista Aparecida Rocha
precisou adiar seus planos de realizar
uma viagem nas férias de final de
ano. “Fui demitida recentemente e
ainda não consegui outro emprego. A
empresa onde trabalho alegou corte
nos gastos e que estava passando por
uma situação financeira complicada
no momento, por isso resolveu mandar alguns funcionários embora. Isso
me pegou de surpresa. Eu ia completar 2 anos de serviço em outubro”.

Padrão de vida

Fonte: SPC Brasil/CNDL

P

Daniel Amaro

Divulgação

Metade dos brasileiros abandonam
projetos por conta do desemprego

A pesquisa do SPC Brasil e
da CNDL também mostrou que
um terço dos brasileiros que estão sem emprego buscam fazer
bicos ou trabalhos temporários
para sobreviver. Para outros
29%, a saída é contar com a
ajuda financeira de familiares
ou amigos. De acordo com o
SPC, a criação de trabalhos
informais tem sido maior que a
de vagas com carteira assinada
nos últimos meses. “Esse aumento visível na informalidade
mostra que a crise e o desemprego obrigaram mais pessoas
a buscarem alternativas para
constituir renda”.

Aquisição de roupas,
calçados e acessórios

65%

Saídas para bares e baladas

56%

Deliveries e comida fora de casa

56%

Alimentos supérfluos, como carnes
nobres, bebidas e iogurtes

52%

Atividades de lazer

52%

Gastos com salão de beleza

45%
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Flávio Roscoe toma posse na Fiemg e
lança novos desafios para a indústria

Flávio Roscoe se diz preparado para
os grandes desafios que o espera

Várias autoridades participaram da solenidade
“Não dá para discutir mudança tributária
sem antes debater o tamanho do Estado. O
Estado brasileiro é caro, grande e ineficiente.
Esta é a reforma principal que deve ser executada
no país. A sociedade precisa ser maior do que
o Estado, que deve atender as necessidades do
setor produtivo e da população. Vamos trabalhar
em todos os fóruns, sobretudo no Legislativo,
para construir leis vocacionadas ao crescimento
econômico”, destacou.
Industrial do setor têxtil, dirigente da
Fiemg há 16 anos e presidente do Sindicato
das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado
de Minas Gerais (Sindimalhas), Flávio Roscoe
defendeu ainda o fortalecimento do sistema
cooperativo de crédito como solução para “o
oligopólio do sistema financeiro”. Ele criticou
os impactos das exigências impostas pelo
Bloco K (controle de produção e estoque em
versão digital que entrou em vigor em janeiro
deste ano) e pelo E-social sobre as empresas.
“São medidas que aumentam a burocracia
em um nível absurdo e que ameaçam a propriedade industrial”, destacou, pedindo que
sejam revistas pelo governo.
Flávio Roscoe é sócio-diretor do grupo
Colortextil, sediado em Belo Horizonte, um dos
principais fornecedores de malhas do país, com
mais de 30 anos de mercado. Entre os cargos
que já ocupou estão o de diretor da FIEMG, presidente do Conselho Fiemg Jovem e da Câmara
da Indústria do Vestuário e Acessórios da entidade. Ele também foi membro do Conselho de
Indução ao Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais (Coind) e do Conselho de Administração
da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de
Confecção (ABIT).

Industrial do Ano, Otávio Viegas

Colar do Mérito Industrial
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Robson Braga de Andrade, ressaltou os avanços do governo em
relação às demandas do setor
industrial brasileiro. Ao receber
das mãos do presidente Michel
Temer (MDB) e do ex-presidente
da Fiemg Olavo Machado Jr.
o Grande Colar do Mérito Industrial, Andrade destacou a
importância da aprovação da
reforma trabalhista, do teto
dos gastos públicos e do Refis,
que, segundo ele, beneficia não
apenas grandes e médias mas
também as pequenas empresas.
“A reforma trabalhista era
algo que o setor produtivo brasileiro tentava há mais de 19
anos e que hoje já significa mais
condições de trabalho para a

população brasileira. O teto dos
gastos públicos deverá contribuir
para manter inflação baixa e
taxas de juros sob controle”,
salientou Andrade.
Ex-presidente da Fiemg e
presidente da Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda – empresa
mineira de ponta na produção
de equipamentos para a indústria – Andrade foi reeleito para
o segundo mandato na CNI em
2014. Sob seu comando, o Senai
nacional está investindo, em
todo o território brasileiro, R$
2,5 bilhões na construção de
21centros de inovação, 57 centros
de tecnologia, dois navios-escola
para levar educação profissional à
comunidades da bacia Amazônica
e um grande centro educacional
no Distrito Federal.
Sebastão Jacinto

N

ovo presidente da Fiemg quer um debate
sobre um Estado mais eficiente além
de construir um ambiente de negócios
competitivo para a indústria mineira. Esse será o
grande desafio do novo presidente, Flávio Roscoe
Nogueira. Será também sua principal bandeira
no comando da entidade que representa 139
sindicatos e 64 mil indústrias no estado e que
terá, segundo Roscoe, foco ampliado na defesa
de interesses do setor.
“Vamos nos dedicar 24 horas por dia, 365 dias
por ano, para construir um ambiente de negócios
que nos permita concorrer e conquistar mercados
no Brasil e no mundo”, garantiu o empresário em
seu discurso de posse, no dia 24 de maio, que
marcou o início da nova gestão e a comemoração
do Dia da Indústria 2018, na Sala Minas Gerais, em
Belo Horizonte.
A estratégia do dirigente à frente da entidade
mineira passará por buscar o apoio da sociedade
na luta contra os problemas que impedem o desenvolvimento do setor produtivo no país.
“As dificuldades que impactam a indústria
afetam também os trabalhadores e a sociedade
brasileira, que é quem paga os tributos. Vamos
mobilizar a sociedade para, juntos, defendermos os
interesses que, não tenham dúvida, são os mesmos
do setor industrial. Para isso, precisamos reposicionar a imagem do empresário, mostrando que é a
indústria o maior gerador de empregos qualificados e bem remunerados”, ressaltou Roscoe.
Na presença do presidente da República,
Michel Temer (MDB), ele defendeu que o governo
deve apoiar o setor produtivo, implementando
reformas estruturais urgentes para o crescimento,
a exemplo da nova legislação trabalhista e do
controle de gastos públicos, já em vigor.

Olavo Machado, Robson Braga de Andrade e Michel Temer

Idealizador, fundador e presidente da VMI Tecnologias, Otávio Viegas
concluiu um sonho ao inaugurar,
em Lagoa Santa, o maior complexo
industrial de produção de equipamentos para diagnóstico por imagem
através de radiação ionizante do
hemisfério Sul. A título de Industrial
do Ano 2018 que recebeu da Fiemg,
em solenidade do Dia da Indústria,
foi um reconhecimento a esse esforço empreendedor de Viegas, que
fez das empresas do grupo Prime
Holding destaques mundiais em
seus segmentos. “Essa homenagem
é estendida a todos os industriais
mineiros, guerreiros na busca do
desenvolvimento e da geração de
empregos para o estado”, afirmou
o agraciado.
O empresário iniciou essa trajetória quando fundou, em 1973, a
Assistam, voltada para a prestação
de serviços de assistência técnica de
equipamentos médicos e odontológicos em Belo Horizonte.
A Assistam tornou-se, em dois
anos, a maior empresa de assistência
técnica de Minas Gerais. A partir daí,
Otávio Viegas fundou a Bel Médica
do Brasil, a Bel Eletrônica e, em 1985,
decidiu criar uma grande indústria
na área radiológica, dando início
à concretização da VMI Indústria e
Comércio Ltda.

Protagonista na implantação das
Normas Técnicas no Brasil que permitiam a venda de seus produtos para o
mercado externo, a VMI desenvolveu,
sob o comando de Viegas, projetos
pioneiros como um scanner de volumes denominado Espectro, destinado,
inicialmente, para a detecção de metais
em aeroportos; o primeiro gerador
trifásico do país e um mamógrafo
trifásico, entre outras tecnologias.
Dado o sucesso dos empreendimentos sob seu comando, Otávio
Viegas abriu suas possibilidades de
atuação no mercado e montou a
Prime Holding, que gerencia um
grupo de 14 empresas, entre as
quais VMI Tecnologias, VMI Security,
VMI Aeroportuária, VMI Corporation,
Alfamed Sistemas Médicos, Serv
Imagem Sistemas Digitais e Serviços
Técnicos, Construtora Compor, CVM
Empreendimentos e Global Trading.
Hoje, a VMI Security se destaca
internacionalmente como uma das
cinco principais empresas do segmento, sendo detentora do maior
portfolio de produtos voltados para
inspeção de volumes de pequeno,
médio e grande porte. Atuando, inicialmente, em 41 países, a indústria
recém-inaugurada da VMI Tecnologias, por sua vez, tem como missão
e desafio maior voltar à liderança de
mercado no Brasil.

C O T I D I A N O

6

EDIÇÃO DO BRASIL
26 de maio a 2 de junho de 2018

Email: acir.antao@ig.com.br

DA COCHEIRA

Domingo, dia 27 de maio
Carla Pereira Gomes
Ione de Paula Dias – Contagem
Sandra Sales - cidade de Bonfim

Os caminhoneiros mostraram sua força e deram exemplo
como fazer um movimento ganhar apoio popular. Concentraram
nas estradas, sem prejudicar motoristas particulares, ônibus e ambulâncias que transitaram por lá. Fica aí o exemplo para o MST e
outros movimentos.

Segunda-feira, 28
Daniela Gauzzi Carneiro
Jorge Cadar
João Sales, ex-prefeito de Bonfim
Ex-ministro Paulo Paiva

O movimento dos caminhoneiros veio provar o quanto o governo onera a produção no país. Se paga PIS e Cofins como impostos
previdenciários de combustíveis.

Terça-feira, 29
Comentarista Junior Brasil – Rádio Itatiaia
Camila Gonçalves Capanema
Onilda Matos Figueiredo

Nova Lima oferece diversas atrações para os amantes do
ecoturismo. A prefeitura dá continuidade ao Nova Lima Entre Trilhas,
que chega à sua 14ª edição no dia 10 de junho. Informações: (31)
3581-8423.

Brenno Stemberg

Quarta-feira, 30
Ângela Vânia Penido
Jornalista Acílio Lara Resende
José Félix Altair - Nova Lima
Deputado Sargento Rodrigues
Quinta-feira, 31
Professor Jair Leonardo Lopes
Sra. Vera Lúcia Cabral
Dr. Sílvio Bhering
Natália Rocha da Silveira
Regina Duarte - Assembleia Legislativa
Sexta-feira, 1º de junho
Aniversário de Divinópolis
Ex-prefeito de Vespasiano Carlos Murta
Jornalista Jorge Faria
Thales da Silva
Sábado, 02
Dr. Claudio Barbosa
Jornalista José Antônio Almeida
Graciley Bernadete

Senador Antonio Anastasia, pré-candidato ao
Governo de Minas, e o consultor político Rodrigo Flausino

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

Espaço Livre
DVD sertanejo
No último dia 22, aconteceu em Uberlândia a
gravação do primeiro DVD da dupla Lu & Alex, com
a participação especial de César Menotti e Fabiano,
Zezé de Camargo e Luciano, Eduardo Costa, Bruno
e Marrone, Léo Magalhães e outros consagrados
músicos sertanejos. Com lotação esgotada, a
apresentação teve vários momentos emocionantes,
como o reconhecimento da amizade dos convidados

Divulgação

epois da morte de Tancredo Neves, os integrantes
mais à esquerda do MDB deixaram o partido e
fundaram o PSDB. Em Minas, o partido foi liderado pelo deputado Pimenta da Veiga. Como todo
candidato que se preze, Pimenta procurou um vice que não
pudesse incomodá-lo e, diante de tantos nomes ele escolheu
um filho de Renato Azeredo, um dos políticos mais queridos de
Minas e que já havia falecido. A família havia escolhido Álvaro
de Azeredo para ser o sucessor do pai e a escolha de Pimenta
recaiu em Eduardo Azeredo, um técnico em informática e que
não traria problemas para o líder do PSDB no futuro.
Foi eleita a chapa Pimenta/Azeredo em 1988. Um ano e
pouco de administração, Pimenta se desincompatibiliza para
ser candidato a governador pelo seu partido, criando um
palanque para Mário Covas. Perderam os dois e Azeredo, no
segundo turno, apoiou Hélio Garcia de quem ele foi auxiliar
no Governo de Minas como presidente da Prodemge. Fez uma
boa administração como prefeito. Deixou o mandato entregando um relatório com a situação real da prefeitura. Eleito
Patrus Ananias, Azeredo voltou a trabalhar na informática.
Em uma nova disputa eleitoral com Hélio Costa, Eduardo é eleito governador de Minas. Durante o seu mandato,
acreditando na força dos comandantes da PM, atendeu ao
alto comando da corporação e provocou um movimento que
resultou na morte de um cabo, criando uma insubordinação
nunca vista na polícia de Minas, que se alastrou para todo
o Brasil. Na eleição na qual disputou a reeleição enfrentaria
Itamar Franco. Fernando Henrique não tinha lado em Minas e
disputou a presidência ganhando votos de dois candidatos em
Minas, Azeredo e Itamar. Ganhou Itamar. Azeredo se elegeu
senador e mais tarde deputado federal. Mas ficou a nódoa da
disputa pelo governo de Minas que se arrastou por mais de 20
anos. Acreditou em assessores que lhe trouxeram problemas
que o levaram a prisão na semana passada.
A disputa de 1994 ainda ficou na história de Minas. Hélio
Costa, seu adversário de então, postou no WhatsApp o que
ele chamou de reflexão shakespeariana sobre a prisão de
Azeredo: “Às vezes Deus nos castiga com vitórias e nos protege
com derrotas”.

A velha máxima escrita em para-choques de caminhões é verdadeira: “Sem caminhão, o Brasil para”.

Divulgação

D

A HISTÓRIA DE AZEREDO

A NI V E RS A RI A NT E S

Antes do show, o cantor Léo Magalhães ao
lado da namorada, Aeileen Varejão, e do
casal de amigos Gustavo e Crys Santana

A dupla César Menotti e Fabiano, com Lu
e Alex durante apresentação para o DVD

com o casal. Alex (ex dupla Alan e Alex) tem 25
anos de carreira, é cantor, compositor e produtor
artístico e, Lu, antes de oficializar a parceria musical
com o marido, também tinha uma carreira sólida
com shows solo.

Turismo
A Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) em parceria com a BH Airport e o Circuito Turístico da Serra do Cipó, realizou o 17º Encontro da Hotelaria e Gastronomia
Mineira – Edição Serra do Cipó, no Aeroporto de Confins, no dia 25 deste mês. Na ocasião, o
presidente da BH Airport, Adriano Pinho, ministrou a palestra ‘Aeroporto Internacional – o que
representa para o desenvolvimento econômico e turístico de Minas Gerais’. Vale ressaltar que a
região metropolitana e, em especial, a do Circuito da Serra do Cipó e das Grutas, foram escolhidas
para receber esta edição do evento em função da importância turística e alta concentração de
pousadas e hotéis na região.

Tango na Savassi

Concurso

A Rua Tomé de Souza (Savassi), será
palco da primeira Fiesta Argentina em
BH, neste domingo, dia 27. Ao longo do
dia, haverá várias atrações e exposições
da cultura argentina, além, é claro, de
uma grande variedade gastronômica e
apresentações artísticas e musicais. Serão
oferecidas aulas de tango, espaço para
crianças e a entrada será trocada por um
quilo de alimento.

O Governo de Minas Gerais, por meio
da Emater, e a Prefeitura de São Roque de
Minas realizarão o 11º Concurso Estadual
do Queijo Minas Artesanal em 02 de junho. O evento, que integra a programação
do Festival do Queijo Canastra, abrange
a produção das regiões caracterizadas:
Araxá, Campo das Vertentes, Canastra,
Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo
Mineiro.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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Meningoencefalite

Doença já fez 36 vítimas
este ano em Minas Gerais
sintomas. “Vômito, dor de cabeça
e febre. Eventualmente, a pessoa
pode ter um sinal secundário de
determinada área do cérebro causando mal-estar e sonolência. No
caso da meningite meningocócica
- um dos tipos da doença -, pode
atingir a pele e produzir manchas
pretas no corpo que chamamos
de vasculite”.
Ainda segundo o infectologista, por apresentar sintomas
comuns em outras doenças, isso
pode dificultar o diagnóstico.

Pixabay

Caracterizada por um processo inflamatório que envolve
o cérebro, a meningoencefalite
é uma doença considerada rara.
Popularmente conhecida como
meningite, a patologia acometeu
1.087 pessoas no ano passado,
em Minas Gerais, levando 122 delas a óbito. Neste ano, o problema
já atingiu 301 pessoas, sendo 36
delas vítimas fatais.

De acordo com o infectologista Marcio de Castro, a
doença pode ter diversas causas, como vírus, tuberculose,
fungos, surtos ou acontecer de
forma eventual. “É uma patologia potencialmente grave que
pode atingir o cérebro, deixar
sequelas e, inclusive, ser fatal.
Mas, se tratada adequadamente, tem uma evolução favorável
de cura”.
O especialista explica que a
enfermidade apresenta alguns

Vacina é a melhor forma de prevenção

“Acaba protelando a análise do
problema. É importante que
quem faça o atendimento médico,
sempre tente descartar a meningite. Temos que pensar nessa
possibilidade. Outra maneira é
se atentar para a evolução do
quadro, ou seja, se está tendo
intensidade dos indícios e uma
piora excessiva”.
Castro ressalta que a principal
forma de prevenção da doença é
o isolamento de pacientes infectados e a vacinação. O tratamento
varia de acordo com a causa
do problema. “Geralmente, a
meningoencefalite causada por
vírus não tem uma intervenção
específica. A patologia em sua
forma herpética, ou seja, causada
pela herpes labial é tratada com
um antiviral”.
A doença também pode
ser proveniente da tuberculose.
“Neste caso, o tratamento é a
utilização de remédio indicado.
A bacteriana, meningocócica e
pneumocócica também requer
um antibiótico específico para a
bactéria. Já a fúngica necessita da
intervenção de antifungos”.
Ele elucida a importância do
diagnóstico correto. “É preciso
investigar a meningite, definir sua
causa - que é o momento mais
difícil - e direcionar o tratamento
adequado ao paciente”.

Na mídia
O deputado federal Caio Nárcio (PSDB) está internado desde o dia 3 de
maio, vítima da meningoencefalite de etiologia a esclarecer. De acordo com
o último boletim médico liberado pelo Hospital Sírio Libanês, o parlamentar
está estável e sem previsão de alta.
Um outro caso que teve grande repercussão na mídia foi o do filho da
cantora Eyshila, Matheus Oliveira, que faleceu em 2016 após agravamento
do quadro de meningite com encefalite herpética - proveniente da herpes -.
O adolescente ficou internado por cerca de 6 dias.
Fotomontagem/Divulgação

Da redação

Na primeira foto, Caio Nárcio, vítima de meningoencefalite.
Na segunda, o filho da cantora gospel Eyshila, Matheus Oliveira

É importante que quem faça
o atendimento médico, sempre
tente descartar a meningite

Novos tempos para a Saúde.
Vem aí a UPA 24h de Coronel Fabriciano.
Uma saúde com mais qualidade para a população faz parte dos novos tempos de Coronel Fabriciano.
Em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura está investindo R$ 3.079.741,78
na construção da nova UPA 24h.
A obra ficará num terreno com área de 6.300 m2 .
Terá atendimento pediátrico; urgência e emergência com posto de serviço
e enfermagem; atendimento social; área de inalação; sala de radiologia;
eletrocardiografia; sala de sutura e ortopedia; sala de aplicação de
medicamentos; consultórios para atendimento; farmácia; área administrativa.
Esta conquista é sua.

G E R A L
Preconceito?
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Invisibilidade é uma realidade em
profissões consideradas menores

Wolf Wagner

aris, lixeiros, faxineiros,
porteiros etc. Sabe o que
essas profissões têm em comum? Todas são tratadas
como inferiores em nossa sociedade.
O resultado disso: as pessoas se tornam invisíveis ao exercer a função.
Foi o que constatou a advogada e
professora Camila Miranda em pesquisa desenvolvida para seu programa
de mestrado.
Camila ficou um mês trabalhando com um grupo de mulheres garis
nas ruas de Governador Valadares,
município onde morou a vida toda.
“Cumpri turnos de manhã, tarde,
noite e madrugada. Varri em bairros
distintos e de diferentes classes sociais.
Depois fiquei um mês conversando

com todas elas para saber sobre o
cotidiano de cada uma, suas vivências e como se dá a relação com os
moradores da cidade”.
Ela relata que a experiência
mudou sua vida. “Eu conheço muita
gente em Valadares, principalmente
por ser professora e advogada, duas
categorias em que temos contato
com pessoas o tempo todo. Porém,
uniformizada e varrendo as ruas, eu
não fui reconhecida por ninguém.
Fui ignorada por colegas de convívio
diário. É uma categoria que passa
despercebida”.
A advogada acrescenta que observou uma naturalização dessas
situações por parte dessas mulheres.
“Elas sofrem xingamento e descriminalização de gênero. Homens passam
e fazem gestos obscenos. As pessoas
jogam lixo onde elas acabaram de

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA.

Advogada e professora de Direitos Humanos Camila Miranda
fingiu ser gari por um mês e viveu a realidade da profissão

varrer. Algumas, às vezes, ficam chateadas, mas outras nem se importam,
entendem como parte do serviço”.
É o que sente na pele a gari Rita
Mattos. “As pessoas tem nojo da
gente. Acham que porque somos gari,
somos sujos, temos alguma doença. A
sociedade precisa entender que nosso
trabalho é digno e necessário. Se não
fosse a gente cuidando das ruas, o que
seria das cidades?”.
Para ela, há um preconceito
acerca da profissão. “Já ouvi muita
gente falar ‘nossa, você é tão bonita,
por que você é gari? Podia tentar uma
profissão melhor’. Já aconteceu situações de eu estar varrendo e a pessoa
jogar o lixo na minha frente, como se
eu nem estivesse ali. Já me negaram
água. Uma vez bati na casa de uma
pessoa, ela me deu a água e disse que
eu não precisava devolver o copo”.
A realidade da faxineira Flávia
Mendes mudou quando ela decidiu
trabalhar apenas em casa de família,
pois o tratamento recebido é melhor.
“Eu fazia a limpeza de algumas
empresas e os funcionários nem
viam que eu estava ali. Alguns gatos
pingados me cumprimentavam e só.
Uma vez, um deles tropeçou no balde
e derramou toda a água. Lembro perfeitamente do grito que ele deu ‘Você
não sabe trabalhar direito’. Como se a
culpa tivesse sido minha. Em casa de
família isso não acontece”.
Já o coletor de resíduos Daniel da
Cruz conta que o preconceito existe,
mas não como antigamente. “O ser
humano é complicado. Já fui vítima
e testemunha de vários tipos de situação que chateia. O pessoal inventa
apelidos, chama a gente de lixo. Há
um tempo isso era escancarado, hoje,
algumas pessoas estão mais conscientes e respeitam nosso trabalho, além
de ter um carinho com a categoria”.

Experiência publicada
Wolf Wagner

G

Da redação

A experiência de Camila deu origem ao livro
“Mulheres Garis”, na qual ela relata todo
o tempo que passou, além das conversar
com as profissionais. Ele pode ser adquirido
no site da editora APPRIS ou nas principais
livrarias.

que por isso nunca sofreu discriminação. “Sou aposentado e este é meu
último emprego. Tenho um carinho
enorme pelos alunos e acho que no
ambiente universitário isso não acontece com frequência. Mas colegas de
profissão que trabalham em outras
empresas já se sentiram diminuídos.
O preconceito existe e magoa”.
Segundo a psicóloga e especialista em terapia cognitivo comportamental, Ellen Senra, todo esse
comportamento é cultural. “Vem
da criação e regras sociais. O status
diz muito. Se formos a uma cidade

Camila também sofreu descriminalização em sua experiência como
gari. “O caso que mais me marcou
foi o de um dono de uma lanchonete
que me expulsou da frente de seu
estabelecimento em um tom de
superioridade. As pessoas pisam nas
vassouras, derrubam os carrinhos e
chutam o lixo que está sendo varrido”.
O porteiro de uma universidade
de BH, Agenor Silva, não espera o
preconceito chegar até ele. Carinhosamente conhecido como Dodô pelos
funcionários e alunos da instituição,
ele diz que trata todos com respeito e

pequena ou uma comunidade, as
pessoas tendem a tratar esses profissionais com mais respeito. Mas se o
nível social é alto, esses profissionais
passam despercebidos”.
Ela acrescenta que estamos
habituados a essa desatenção. “Vivemos em uma correria. Damos bom
dia por educação, para cumprir uma
regra e nem esperamos a resposta.
Isso faz com que não tenhamos o
cuidado de olhar para quem está
falando com a gente. Então, muitas
vezes, passamos pela pessoa e nem
a enxergamos”.

Outro lado da moeda
A pequena Emanuelly Rodrigues,
6, espera ansiosamente pelo caminhão do lixo. “Eles me chamam de
amiguinha”, conta. A mãe da criança
relata que ela sempre se encantou
pela movimentação dos profissionais
e que eles a tratam com carinho.
“Quando ela fez 3 anos, convidamos
toda a equipe para comer bolo e
beber refrigerante. Manu ficou tão
encantada que nem falava nada.
Serviu todos, ganhou um abraço de
cada um e depois ficou os encarando
com os olhinhos brilhando”, recorda.

Emanuelly acrescenta: “Eles recolhem nosso lixo direitinho e limpam
todas as coisas. Eu gosto muito deles.
Mas algumas pessoas não gostam e
isso me deixa muito triste”.
De acordo com a psicóloga, as
crianças ainda não estão habituadas
aos preconceitos da sociedade. “Está
imposto que a pessoa precisa estudar
para conseguir ser um profissional
elevado. Depois que crescemos nesse
conceito, abandonamos a ideia do
herói. Se você perguntar para uma
criança o que ela quer ser, ela dirá

policial, gari ou bombeiro. Quando
crescem um pouco, elas querem
ser médicos, advogados, porque
começam a visar o dinheiro como
sucesso”.
Para a especialista, todos temos que repensar nossas atitudes.
“Temos que ser como as crianças:
naturais, olhar para o outro e realmente enxergá-lo. É importante
nos atentarmos a isso. Termos um
pouco mais de calma no dia a dia
e lembrarmos que há um indivíduo
por trás do profissional”.
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O

Foi uma
caminhada
vitoriosa
graças aos
nossos
parceiros e
professores

Servas

Servas, em parceria com
o Sesc-MG e Senac-MG,
comemorou a formatura de mais uma turma
do Cozinha Inteligente. O projeto,
que chegou à quarta edição,
entregou para o mercado de trabalho 18 profissionais da cozinha
especializados em aproveitamento integral de alimentos e gestão
de resíduos. Agora, a entidade
trabalha para levar o programa
para o interior do estado de
Minas Gerais.

Carolina Pimentel com a nova turma recém-formada
O Cozinha Inteligente, segundo
a presidente do Servas Carolina
Pimentel, foi pensado como forma
de gerar emprego e renda. E já
formou mais de 100 profissionais
desde 2015. “Foi uma caminhada
vitoriosa graças aos nossos parceiros e professores. O programa é
uma oportunidade. Surgiu como
um projeto social, uma maneira
de formação e geração de renda.
Fico muito orgulhosa e feliz porque
deu certo.”

Carolina lembra que a cadeia
produtiva da gastronomia mineira
é uma das mais diversificadas do
mundo e já conta com uma política
pública específica para a área:
o programa Mais Gastronomia,
idealizado para servir de conexão
entre os setores e valorizar essa
cadeia.
Considerando a gastronomia
como uma alavanca para o
desenvolvimento regional, Carolina
conta que o Servas trabalha agora

Realização
Estudante de gastronomia e um
dos formandos do curso do Servas,
Bruno Romana espera que a instituição possa beneficiar ainda mais
pessoas. Agora, com o certificado em
mãos, ele planeja alçar voos maiores. “Participar do Cozinha Inteligente serviu de experiência para a minha
vida, sou estudante de gastronomia
e será agregador ao meu currículo,
sou muito grato aos professores

Já estamos
desenhando
um projeto
para o
interior
do estado

Carlos Eduardo de Queiroz

Dinis Pinheiro

Presidente do Sindicon
standartecomunicacao@gmail.com

Ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
imprensa@dinispinheiro.com.br

Condomínios não podem descuidar
da qualidade da água
A limpeza da caixa d’água é um
dos itens mais importantes da manutenção periódica do prédio, afinal
de contas, é vital que os condôminos
recebam nas unidades, água limpa e
livre de qualquer resíduo.
Para isso, é necessário alguns
cuidados.
O primeiro deles é contratar uma
empresa especializada. O síndico deve
reunir alguns orçamentos e optar pelo
melhor custo-benefício. Ele pode pedir
ajuda ao Conselho Fiscal ou levar os
orçamentos para aprovação em Assembleia. Busque referências de qualidade,
seriedade e honestidade, já que você
abrir as portas do prédio para estranhos.
Escolhida a empresa, se possível,
acompanhe a lavagem e se certifique
de que a empresa está cumprindo o

para levar o Cozinha Inteligente
para cidades do interior de Minas
Gerais. “Já estamos desenhando
um projeto para o interior do
estado. Tenho viajado muito pelas
mais diferentes regiões de Minas
Gerais, feito contato com outros
possíveis parceiros e, pela força do
nosso agronegócio e da agricultura
familiar, digo com plena certeza
que temos potencial para termos
cozinha inteligente em todas as
regiões.”

pelos ensinamentos e muito feliz
porque está começando agora a
minha carreira de cozinheiro.”
Além de Carolina, participaram
da cerimônia de formatura a representante da Fiemg Dine Nogueira,
a diretora da unidade Senac BH
Renata Barcellos, a diretora técnico social do Sesc Minas Francine
Pena, o presidente da Feam, Eduardo Pedercini Reis, o superintendente do Mercado Central Luiz Carlos, e
o diretor de investimento social do
Servas, Rodrigo Fernandes.

que foi combinado. Aliás, faça questão de um orçamento e um contrato
por escrito com as especificações
acordadas. Certifique-se de que os
produtos usados são próprios para
a limpeza e que não façam mal para
a saúde.
O síndico também não pode se
esquecer de fechar o registro com
um dia de antecedência e de avisar
os condôminos da limpeza para que
as torneiras permaneçam fechadas na
hora do trabalho, evitando que entre
ar na tubulação.
É preciso ainda, estabelecer um
cronograma para que a limpeza
aconteça periodicamente, sem
falhas. O ideal é um período de
seis em seis meses, mas pode ser
encurtado dependendo do prédio.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Nunca é tarde para a liberdade
Conta-nos a história que foi pouco antes
das 13 horas do dia 13 de maio de 1888, que
Dona Isabel, princesa regente, sancionou a Lei
Imperial n.º 3.353, que abolia a escravidão no
Brasil. A Pátria do Cruzeiro ostentava enfim o
título de último País das Américas a não mais
usar a exploração do ser humano como força
de trabalho compulsória. Noventa e nove
anos depois da Inconfidência Mineira e 67
após a Proclamação da Independência, nos
tornarmos República, história sequencial que
carregava consigo o prelúdio do que viria a
se tornar o maior símbolo de Minas Gerais:
a liberdade.
Séculos se passaram, e a pujante vocação
de Minas Gerais por emancipação permanece
latente, sobretudo, hoje, sob a nuvem densa
de uma grave crise. Um Estado convocado
para ser grande, vem apequenando-se sob
os desmandos de um governo limitado, que
hiberna no fisiologismo partidário e pouco
faz para cumprir o que prometeu em 2014.
Parcelamento dos salários de servidores públicos, dívida de R$ 7 bilhões na saúde para
os municípios, hospitais filantrópicos e Santas
Casas, retenção de recursos do IPVA e do
transporte escolar, são apenas reflexos de uma
incapacidade descomunal de gerenciar com
responsabilidade e competência o dinheiro
suado do trabalhador mineiro.
Tempos difíceis para funcionários, empresários e, claro, para os 1,2 milhão de desempregados em Minas Gerais, de acordo com o
IBGE. A situação se agrava com o altíssimo
nível de desconfiança da população brasileira
nos políticos como representantes de seus
interesses. Infelizmente, parte da classe política
se divorciou da honra e da vergonha na cara e,

com pesar, vemos crescer a fila de processados,
investigados, presos. Uma crise de valores e
de virtudes contaminou as engrenagens da
gestão pública, o que catalisa a descrença e a
antipatia da população ao ser abordada pelos
mais bem intencionados agentes políticos. É
imprescindível, nesse cenário, restabelecer a
confiança e a esperança das pessoas na boa
política. Apresentar ao cidadão fatos e feitos
verossímeis, bom currículo e ficha limpa (que
se tornou virtude, apesar de ser prerrogativa).
Apresentar projeto de futuro, mas amparado
em um histórico digno.
Teremos em alguns meses, mais uma vez,
a oportunidade de conhecermos programas,
promessas ou planos de fuga para remover
Minas Gerais da incerteza e da desesperança.
Vamos ser bombardeados por vídeos nas
redes sociais, correntes de WhatsApp com
toda sorte de boataria digital, e o pai de
todas as campanhas, o marketing político,
irá transmitir na sala de estar da maioria
das famílias mineiras o plano perfeito para a
Minas Gerais dos sonhos de todos. E é nesse
contexto que preveem os analistas que a
tendência da polarização ideológica, empurrada pelo movimento robusto das grandes
agremiações partidárias que comandam o
País há décadas, se tornará, novamente, proposta indecente a incidir sobre o nosso poder
de escolha nas urnas.
Há muito defendo um Estado sem excelências, com mais igualdade e verdadeiramente republicano. Na escola do Parlamento de
Minas Gerais, aprendi que representar o povo
é vocalizar vozes diversas, é sentir as dores não
apenas dos que me escolheram, mas buscar
alívio para todos. Felizmente, esse saber não

cabe em siglas partidárias, porque vai além
de ideologias, é tingido de muitas cores e
não está a serviço de ego algum. Ademais,
a boa política é sacerdotal. O bom político é
comissionado ao serviço do bem comum e
a vida pública é um pacto que se estabelece
entre o agente público e a sociedade, onde
não há espaço para vaidades, compadrio e
privilégios anacrônicos.
Feita a reflexão inevitável, a pouco tempo
das convenções partidárias e das confirmações
das candidaturas em julho próximo, tenho
para mim que evocar o outro nome de Minas,
como acertou Tancredo, a Liberdade, será o
nosso maior desafio. É urgente revisitar nossa
história, o labor incansável dos Inconfidentes,
a sapiência das nossas revolucionárias tradições e não nos rendermos mais uma vez aos
que se conclamam invencíveis. Não há mais
espaço para a política do toma lá, dá cá. Não
é possível mais tolerar os donos do poder a
qualquer custo, enfeitiçados por vantagens
pessoais e corriqueiramente atrás de um
balcão de negócios. O Estado não pertence a
um partido A ou a um partido B. Minas Gerais é
do tamanho do alfabeto, porque abriga brasis.
Não podemos nos furtar a certeza de que
somos um povo que descende dos ideais mais
nobres de emancipação e protagonismo nos
rumos que o Brasil tomou nos últimos séculos.
Nossa mineiridade contém o DNA do incansável desejo de lutar pelo que acreditamos
e, ao mesmo tempo, o costume de ponderar
sobre o que escolher e como escolher. Sábio,
Guimarães Rosa deu-nos a senha, “Minas é
montanha que se escala. [...] atrás de muralhas, caminhos retorcidos, ela começa, como
um desafio de serenidade. Prossigamos”.

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00
Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.
Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista
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Você sabia que BH
tem um serpentário?

Parque Ecológico recebe exposição

Divulgação/Funed

As cobras sempre chamaram
a atenção das pessoas, seja pela
beleza ou periculosidade. Pensando nisso e em proporcionar educação ambiental para estudantes,
a Fundação Ezequiel Dias (Funed)
oferece visitações, de fevereiro
a novembro, ao Serpentário do
Serviço de Animais Peçonhentos.
O local possui 30 animais em
exposição permanente, além de
um escorpião e uma aranha. “Colocamos os mais comuns que as
pessoas encontram no dia a dia,
como cobras peçonhentas e não
peçonhentas, escorpião de uso
médico e aranha”, disse Rômulo
Toledo, chefe do setor.
Ele acrescenta que é possível
ver as cobras encontradas no
estado, como a cascavel, jarara-

Divulgação/Funed

Loraynne Araujo

Além disso, só é permitido
crianças com mais de 4 anos e todos
devem estar de calça comprida.

Experiência
no serpentário
Um dos grupos que visitaram
o serpentário recentemente foi
as crianças de 5 anos do Jardim
de Infância Padre Eustáquio. A
professora Andréa Zordan conta
que objetivo foi enriquecer o conhecimento sobre animais peçonhentos que trabalham na escola.

“Eles adoraram a visita e passaram todas as informações para
as famílias, que demonstraram
também bastante entusiasmo”.
A professora acrescenta que
frequentemente leva os seus
alunos à Funed, pois percebe que
as informações e oportunidade
de visualizar os animais auxilia
na formação educacional dos
alunos. “O conhecimento passado durante a visita é pautado
na conscientização ambiental,
prevenção contra acidentes e esclarecimentos das curiosidades”.

26 de maio a 2 de junho de 2018

Itabirito

Local pode ser uma ótima opção de lazer e aprendizado
ca, jararacuçu e as consideradas
exóticas, por não serem comuns
da região, como a cobra do milho
e píton. “Queremos instruir, conscientizar e desmistificar a população sobre animais peçonhentos”.
As visitações são gratuitas e
duram, em média, 30 minutos
por turma. Para os alunos que
ainda estão na escola é recomendado que as professoras deem
uma aula sobre a assunto, uma
vez que na Funed será um momento para observar os animais
mais de perto e tirar as dúvidas
que ainda restam. Já para os
estudantes que estão na faculdade, há uma palestra, que dura
aproximadamente 2 horas, sobre
biologia e comportamento de
serpentes, aranhas e escorpiões;
prevenção de incidentes, acidentes com peçonhentos, primeiros
socorros e produção de soro.

EDIÇÃO DO BRASIL

Com programação especial no
Dia Internacional da Reciclagem, 17
de maio, o Parque Ecológico recebeu
exposição de artigos produzidos a
partir de materiais reaproveitados.
Pelas mãos de um grupo de artesãos
de Itabirito, pneus, pallets, retalhos
de capotaria e tubos de PVC foram
transformados em objetos como poltronas, floreiras, luminárias, bancos,
bolsas, entre outros.
“Nossa intenção é retirar o lixo,
colaborando com o meio ambiente.
A gente recolhe pneus em borracharias, higieniza e transforma em peças
utilitárias e decorativas”, destaca
Andréia Viana, que iniciou o projeto
ao lado do marido Aguinaldo Melo.
Hoje, a loja Planeta Melhor - Casa
e Jardim, no Gutierrez, abre espaço
para que outros artesãos possam
expor e comercializar seus trabalhos.
Com finalidade educativa, a exposição reuniu itabiritenses de diversos bairros e faixas etárias ao longo
do Dia Internacional da Reciclagem.
No turno da tarde, alunos da Escola
Estadual Engenheiro Queiroz Junior
realizaram visitas acompanhados
de seus professores. A produção dos
artesãos chamou a atenção até mesmo de quem tem o Parque Ecológico
como local de trabalho.

“Esse trabalho de reaproveitamento é importante, porque os materiais ganham maior tempo de vida
útil, antes até mesmo de irem para a
reciclagem. O reaproveitamento é um
componente essencial na gestão moderna de recursos e o terceiro dos 5Rs,
série de práticas que visam reduzir a
geração de resíduos”, destaca Luciano
Moreira, tratador de animais.

Geração de renda
A programação foi idealizada
pela equipe do Centro de Educação
Ambiental (CEA), coordenada por
Fabíola Nonato, em conjunto com a
administração do parque. “Queríamos uma atividade que mostrasse à
sociedade o trabalho de reciclagem,
parte importante da sustentabilidade
que a gente procura. Além da beleza,
os objetos utilizam materiais que
seriam descartados em lixões e geram renda”, explica Laura de Matos
Evangelista.
A iniciativa foi exaltada pela artesã Andréia Viana. “Agradecemos à
Prefeitura de Itabirito, à Secretaria de
Meio e Ambiente e à coordenação do
Centro de Educação Ambiental pela
oportunidade de expor e divulgar
nossos produtos”.

Serviço:
Visita ao Serpentário da Funed
Endereço: Rua Conde Pereira Carneiro, 80, Gameleira - Belo
Horizonte (MG)
Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira, das 8h às
11h e das 13h às 15h
A entrada é gratuita
OBS: as visitas devem ser agendar a visita pelo
telefone (31) 3314-4760 ou sap@funed.mg.gov.br

Sesc oferece oficinas
gratuitas em Minas
Formações artísticas e culturais acontecem em junho em diversas unidades
O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, trabalha
para democratizar o acesso do público
à Cultura, por isso, diversifica, descentraliza e fomenta diferentes linguagens
artísticas em todo o estado. Várias
ações são oferecidas para reforçar esse
compromisso, além de contribuir para
o fortalecimento das regiões mineiras.
Em junho, a instituição terá uma série

de oficinas de música, dança, circo,
entre outras expressões culturais nas
cidades de Bom Despacho, Governador
Valadares, Paracatu, Pouso Alegre e
Uberaba. E o melhor: todas gratuitas
e abertas ao público.
Ficou interessado? Confira abaixo a programação para o mês e
participe! Para se inscrever, é só
comparecer à unidade da oficina

pretendida levando documento de
identidade, CPF e comprovante de
endereço. As vagas são destinadas,
prioritariamente, aos trabalhadores
do comércio de bens, serviços, turismo e seus dependentes.
Ao longo de 2018, serão oferecidas outras edições das Oficinas Sesc
nas unidades mineiras. Mais informações no www.sescmg.com.br.

Sesc Bom Despacho

Sesc Paracatu

11/6, às 18h: Ilustração de Livros
Endereço: av. Maria da Conceição
Del Duca, 150, Jaraguá
Inscrição: 1° a 8/6
Vagas: 20
Classificação: 18 anos

20/6, às 17h: Ritmos Latinos
Endereço: Rua Euridamas Avelino de Barros,
nº 347, Lavrado
Inscrição: 11 a 20/6
Quantidade de vagas: 20
Classificação: acima de 10 anos

Sesc Governador Valadares
Endereço: Avenida Veneza, 877, Grã Duquesa
22/6, às 15h: Ritmos - Metodologias e Abordagens
Inscrição: 1° a 15/6
Vagas: 20
Classificação: livre
22/6, às 15h: Laban e o Domínio do Movimento
Inscrição: 11 a 22/6
Vagas: 20
Classificação: acima de 12 anos
23/6, às 15h: Arte Circense
Inscrição: 11 a 22/6
Quantidade de vagas: 20
Classificação: acima de 12 anos

Sesc Pouso Alegre
20 e 21/6, às 19h: Animação
Endereço: Avenida Vicente Simões, 152, Centro
Inscrição: 1° a 15/6
Vagas: 8
Classificação: 15 anos

Sesc Uberaba
6 a 27/6 (quartas-feiras), às 14h: Encenação
Endereço: Rua Ricardo Misson, 411, Fabrício
Inscrição: 28/5 a 5/6
Vagas: 15
Classificação: 60 anos

SEBRAE
com
os pequenos
negocios,
quando
eles mais
precisam.

0800 570 0800
sebrae.com.br/minasgerais

“O Sebrae me ensinou a fazer
conta, a inovar, até a expor
o produto na prateleira”.
São muitas histórias como
a do Seu Enedino. Empresas
que, com o apoio do Sebrae,
crescem e fazem o país crescer.
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Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA
CANAL ABERTO
35º Congresso Mineiro de Municípios. O
Mineirão será o palco do 35º Congresso Mineiro
e Município, nos dias 19 e 20 de junho. Paralelamente ao evento, acontecerá a 33ª Feira para
o Desenvolvimento dos Municípios. As inscrições
são gratuitas.

Eu canso de receber prefeitos que
me pedem coisas pequenas, mas
que são extremamente úteis. Há
pouco tempo, um prefeito do Norte
de Minas nos pediu para fazer 1,5
km de asfalto para ligar um distrito
até a rodovia asfaltada. Por que ele
precisava daquilo? Porque nesse
distrito tem um frigorífico importante e, como a estrada era de
terra, ele não conseguia exportar a
sua produção”, disse o governador.
Durante a cerimônia, o governador assinou despacho governamental que dá prioridade para
início da obra de execução da
interseção no entroncamento da
BR-040 (Barreira do Trunfo) – João
Ferreira, com a rodovia AMG-3085.
A obra terá investimento de R$ 1,5
milhão.
A deputada federal Margarida
Salomão (PT) citou a inauguração
da estrada, do teatro Paschoal
Carlos Magno e do CPC como conquistas importantes. “Essa estrada
é um sonho da nossa cidade, uma
obra que não acabava nunca.
Felizmente, o Governo de Minas
não apenas concluiu, mas já trafegamos nela”, reconhece.

A solenidade também marcou a inauguração do Centro de
Prevenção à Criminalidade, que
atende a uma demanda antiga dos
moradores da região. Para receber
o CPC, o prédio do programa Fica
Vivo! foi adaptado por meio de
uma parceria com a Prefeitura
de Juiz de Fora. No mesmo local
também já funciona um Centro
de Referência em Assistência Social
(CRAS). O Governo do Estado vai
investir cerca de R$ 600 mil ao longo do ano para estruturação dos
programas, além da adequação
do espaço físico.

PMNL

Ações fomentam o
mercado e contribuem para
geração de empregos
O fortalecimento da economia
nova-limense passa pela retomada do crescimento, geração de

Estudos cervejeiro. Science of Beer, instituição brasileira de ensino e formação profissional
dedicada à cerveja, oferece o programa “Viagem
de Estudos Cervejeiros”, que acontece em setembro e proporciona a oportunidade de aprender
sobre o tema na Bélgica, República Tcheca e
Alemanha. Os roteiros incluem uma série de
atividades, como visita à Oktoberfest, fazenda
de lúpulo em solo alemão, cervejarias trapistas
no interior belga e beer spa em território tcheco.
Parceria de R$ 1 bi. A Atlântica Hotels e a
Ver Hotéis firmaram uma aliança estratégica e
o negócio passa a representar 19 marcas, com
oferta de 20 mil quartos. Os dois grupos preveem

faturamento de R$ 1 bilhão já em 2018 e estimam
um crescimento de dois dígitos na receita dos
hotéis. A equipe comercial passará a ter 190 colaboradores espalhados por 50 cidades brasileiras.
Educação internacional. O segmento de
educação internacional cresceu 23%, em 2017, e
alcançou a marca inédita de 302 mil estudantes
brasileiros. Os números são da pesquisa Selo
Belta, divulgada pela Associação Brasileira de
Agências de Intercâmbio (Belta). No ano passado, o brasileiro movimentou entre US$ 2,7 e 3
bilhões em programas educacionais.
Chile passou o Brasil. O país recebeu 6,45
milhões de turistas em 2017, alta de 14,3% em
relação ao ano anterior. O fluxo de brasileiros
no destino acompanhou o crescimento e saltou
24,1% na comparação com 2016. Além dos resultados positivos, o Chile celebrou a premiação
concedida pela World Travel Awards, que o coloca
como o melhor destino de aventura do mundo.

Presenças
Também compareceram à cerimônia, os secretários de Estado
de Transportes e Obras Públicas,
Murilo Valadares; de Segurança
Pública, Sérgio Menezes; e de
Direitos Humanos, Participação
Social e Cidadania em Exercício,
Gabriel Rocha. O deputado federal
Odair Cunha (PT), o prefeito de Juiz
de Fora, Antônio Almas (PSDB), e
de outras cidades da região, além
de vereadores e lideranças locais.

Nova Lima amplia trabalho em
prol do desenvolvimento municipal
É notório que o país passa por
um momento de grandes dificuldades econômicas. O resultado disso
é o desafio que o cidadão enfrenta
para conquistar uma oportunidade
de trabalho. Atentos a esse cenário,
o executivo tem realizado uma
série de ações desde que assumiu
a gestão municipal.
Iniciativas como o Conexão Profissional, Banco de Talentos, Mulheres Empreendedoras, além de
cursos de capacitação, workshops
e parcerias com o empresariado
e lideranças comunitárias, têm
contribuído para alavancar a oferta
e captação de mão de obra. Ao
priorizar as empresas locais nas
compras públicas, o Comprar Bem,
por sua vez, já garantiu cerca de R$
13 milhões no município desde a
sua implantação.

QUEM SABE, SABE

Valdez Maranhão

O governador Fernando Pimentel (PT) participou de duas
inaugurações oficiais em Juiz de
Fora. A primeira foi a da rodovia
AMG-3085, um trecho de 14 quilômetros, que liga o entroncamento
da MG-353, em Coronel Pacheco,
ao acesso à BR-040, em Juiz de
Fora. A segunda do Centro de
Prevenção à Criminalidade (CPC),
que será instalado na comunidade
Vila Olavo Costa e vai abrigar os
programas Fica Vivo! e Mediação
de Conflitos.
A cerimônia de descerramento
das placas de inauguração das
duas obras foi realizada no Teatro
Paschoal Carlos Magno, entregue
pelo governo em março, depois
de um impasse que durou mais de
30 anos. “São três conquistas, eu
diria, que merecem a nossa comemoração”, afirmou o governador.
Pimentel destacou o trabalho
que vem sendo feito em Minas Gerais, mesmo em um cenário quase
aterrador. “Aí, nessa crise terrível,
nós estamos fazendo aquilo que
o povo mineiro nos indicou fazer.
Governar, todos nós sabemos disso,
é fazer escolhas. Não tem jeito de
fazer tudo, porque o dinheiro é
curto e não dá para fazer tudo. E o
que é fazer escolhas no nosso caso?
Nós escolhemos fazer aquilo que é
mais importante, mais prioritário,
para melhorar a vida das pessoas.
É simples assim”, afirmou.
Pimentel também contestou
a ideia de que obras grandes e
luxuosas é que são as verdadeiras
marcas de um governo. “Não é
o tamanho da entrega, mas a
importância dela. É saber se ela é
ou não prioritária para melhorar
a qualidade de vida das pessoas.

Omar Freire

Governador inaugura rodovia e Centro de
Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora

11

trabalho e renda e pelo aumento
de receita. Por isso, o foco é garantir a ambiência de negócios
favoráveis da cidade para os empresários que já estão instalados
e também para atrair o interesse
de outros a investirem aqui, como,
por exemplo, na Zona Limpa de
Desenvolvimento, onde é priorizar as empresas conscientes da
conservação ambiental.
Nosso esforço vai além de superar as dificuldades econômicas
que outros municípios também
enfrentam: é tornar a cidade independente da atividade mineradora. E esse trabalho tem de ocorrer
muito antes de nossas reservas se
exaurirem. Embora as dificuldades
sejam consideráveis, o trabalho de
preparar a Nova Lima do futuro já
começou.

Ex-governador Newton Cardoso, Macoud Rademacker e Newton Cardoso Júnior em visita a Dünn Cervejaria

JULHO AQUECIDO

TRATAMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

Animados pela expectativa dos festejos juninos, estima-se que o Nordeste
terá aumento de 7,5% no turismo regional
durante as férias de julho. Dessa projeção,
5% é composta por viajantes domésticos,
segmento que vem predominado no
mercado em consequência do aumento
do dólar. Um dado a ser comemorado é
o aumento estimado de 2,5% no fluxo de
estrangeiros na região, tendo em vista a
crise financeira que está dando sinais de
melhora. Nesse cenário, a Comissão de
Turismo Integrado do Nordeste (CTI/NE)
está estimulando a realização de ações
em mercados da América do Sul, visando
atrair o público vizinho para conhecer
nossas belezas naturais.

Embora as terapias oncológicas tenham contado
com inúmeros aprimoramentos nas ultimas décadas, o tratamento para o câncer cervical, ou de coo
de útero, como é mais conhecido, e que registra a
segunda maior incidência entre as mulheres, não
evoluiu tanto. Porém recentemente realizado por
pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade
de Washigton, em St. Louis, demonstrou que casos
resistem à radiação podem ser vulneráveis a terapias
que afetam o fornecimento de substância que os
tumores cervicais utilizam para se desenvolver dentro
do organismo “essa pesquisa tem obtido resultados
experimentais bastante interessantes em linhagens
celulares resistentes à radioterapia podendo ter efeito
aditivo às terapias indicadas para caso deste tipo”
disse Dr. Auro Del Giglio, oncologista do Hospital do
Coração (HCor).
Fonte: Notícias & Negócios

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

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
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EDIÇÃO DO BRASIL
26 de maio a 2 de junho de 2018

Torcedoras reivindicam igualdade de acesso às arquibancadas
Feministas do Galo

Brasil também é o país do futebol para elas
Leíse Costa
Mulher proibida de tremular a
bandeira do seu time, de tocar na
bateria da torcida organizada, ser
assediada na arquibancada por
usar um short em um dia que seu
time joga debaixo de 38 ºC, ter que
“provar” que sabe a escalação de
jogadores ou que entende a regra
do impedimento e até reivindicar
que a camisa feminina do seu time
de coração tenha as mesmas cores
e o mesmo emblema que o modelo
masculino. Parece surreal que no
séc. XXI seja preciso lutar por pautas
como essas. Mas, em 2017, essa indignação uniu centenas de mulheres
que tinham algo em comum: amam
futebol e seus times e estavam
cansadas.
Morando no Rio de Janeiro há
15 anos, a paulista Penélope Toledo
é corintiana. “Nestes anos, fui em todos os jogos do meu time na cidade,
mas quando o Corinthians foi campeão, em 2015, contra o Vasco, não
pude ir porque mulher não entra
em São Januário (estádio do Vasco
da Gama). Os ingressos foram todos
vendidos nas torcidas organizadas,
não teve bilheteria. Meu clube foi
campeão na cidade que moro, mas
eu e as outras torcedoras ficamos
sem ingressos porque eles decidiram
por nós que era perigoso”, conta.
Em um universo majoritariamente masculino e vivenciando
situações de assédio e arrogância
ao longo de sua jornada nas arquibancadas, não dá para dizer o que
foi exatamente a gota d’água para
Penélope. Mas tudo começou num
grupo de WhatsApp que ela criou
para reunir torcedoras para discutir
machismo e futebol. “O objetivo
inicial era um encontro no Dia das

“Lugar de mulher é no estádio”, reforça bandeira de atleticanas
Mulheres, mas o movimento ficou
muito maior que isso. Havia necessidade, porque foi só lançar a ideia
que o movimento começou a crescer
e agora, com apenas um ano, já está
no país inteiro”, lembra.
O primeiro encontro foi em um
bar da Lapa, no Rio, mas o espaço
ficou pequeno. Mulheres de vários
outros estados também estavam
incomodadas com o machismo nas
arquibancadas e queriam participar.
Em busca de apoio, elas procuraram
o Museu do Futebol, localizado na
entrada principal de um dos mais
antigos estádios brasileiros, o Estádio
Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo.
E foi lá, no dia 10 de junho de 2017,
que 350 mulheres de 13 estados
brasileiros, representando mais de

40 torcidas e coletivos de futebol se
reuniram para o 1º Encontro Nacional de Mulheres da Arquibancada.
Aira Bonfim, historiadora e pesquisadora do Centro de Referência
do Futebol Brasileiro (CRFB) - área
do Museu do Futebol dedicada à
pesquisa e gestão de acervos, ajudou
a organizar o encontro. “É muito significativo pensar que somos conhecidos
como o país do futebol, mas que logo
na origem, esse esporte atraiu muitas
mulheres, tanto por gostar de torcer
ou jogar e, de alguma forma, isso
gerou incômodo a ponto de se criar
um decreto de lei que proibia as mulheres de jogarem futebol (no governo
ditatorial de Getúlio Vargas) e se fala
muito pouco disso. Por muitos anos,
as gerações naturalizam comportamentos e questionam pouco”, explica.

No dia do encontro, não houve
espaço para rivalidade, seja feminina
ou de times. “Vimos meninas fazer
vaquinha para as rivais conseguirem comprar passagens para ir ao
encontro. Isso mexeu muito com
a gente. Foi maravilhoso, uma das
coisas mais bonitas que vimos no
pré-encontro”, detalha Kiti Abreu,
uma das organizadoras do Movimento Mulheres de Arquibancada.

Arquibancadas
mineiras
Em 2016, o desfile de apresentação dos uniformes do Atlético
Mineiro foi destaque nacional pela
objetificação dos corpos femininos:
calção para os homens e biquíni
para as mulheres. Um ano antes,

o Feministas do Galo, que também
faz parte do Movimento Mulheres
de Arquibancada, foi formado.
Desde então, as lutas variam
e aumentam. “As camisas do
time postas à venda são, majoritariamente, masculinas. O
número de femininas é muito
inferior, embora a quantidade de
mulheres interessadas em futebol
seja crescente. Não são raros os
casos de assédio nos estádios e
redes sociais e a diretoria (que
inclusive não tem mulheres em
sua composição), não se manifesta. Recentemente, após uma
derrota em um jogo, no qual
torcedores se manifestaram negativamente nas redes sociais, a
diretoria estava mais preocupada
em passar o número de WhatsApp

Escola Filho do Vento adota modelo
humanizado para formar jogadores
Mais do que vencer no campo. Vencer na vida.
É bem provável que muitas
crianças mais novas não conheçam
a fundo o jogador Euller, o Filho do
Vento. Na década de 1990 e início
dos anos 2000, o atleta encantou
os amantes do futebol com um
talento que aliava uma velocidade
impressionante, habilidade e eficiência dentro das quatro linhas.
Não por acaso, obteve um carreira
de sucesso em clubes de grande expressão e seleção brasileira, sendo
admirado por torcedores, jornalistas
e companheiros de profissão, entre
eles Romário que atribuiu o mérito
de boa parte de seus mais de 1000
gols às suas assistências. Em 2011,
Euller pendurou as chuteiras, mas
nem por isso deixou de brilhar.
Assim como a imensa maioria
dos atletas profissionais, sua trajetória foi marcada por dificuldades,
quase nenhuma orientação e pouca
estrutura psicológica e técnica para
desenvolver seu dom. Um universo
bem distante do glamour estampado nas capas de revista e programas

esportivos que vendem uma indústria bilionária e aguçam o imaginário popular. Isso explica porque
tantas crianças e jovens sonham
em se tornar atletas renomados,
buscando fama, reconhecimento e
muito dinheiro. Mas como se sabe
este cenário é uma exceção. No
Brasil, 82% dos jogadores recebem
até 1 salário mínimo.
Ciente da diferença entre as
expectativas dos jovens e uma
realidade muitas vezes cruel, Euller
estruturou a rede de escolinhas
de futebol Filho do Vento. Nela foi
adotado um modelo humanizado,
em que é oferecido todo o suporte
emocional, metodologias para o
desenvolvimento físico e intelectual
das crianças e adolescentes, acompanhamento para a sociabilização
dos alunos e preparação para possíveis alternativas profissionais caso
não sigam o caminho do futebol.
Com instrumentos de trabalho
inovadores, as escolinhas buscam
maximizar a performance dos po-

tenciais atletas, mas possuem como
prioridade maior a formação de
cidadãos de bem, focando em seus
valores, relações e todo o amparo
para a construção um futuro digno.
É o equilíbrio entre desempenho
e assistência integral aos alunos
que fazem das escolinhas de Euller
uma ambiente ideal para a prática
esportiva.
A iniciativa é mais do que
bem sucedida. Já são milhares de
alunos distribuídos em dezenas de
unidades em Minas Gerais. Para
os próximos anos estão previstas
ainda a expansão do número de
unidades e a adoção de novas
técnicas na gestão do futebol,
acompanhando a evolução tecnológica e de conhecimentos
utilizadas nos principais centros
futebolísticos do mundo. Mesmo
em uma posição diferente, desta
vez do lado de fora dos gramados,
Euller faz mais um gol de placa
e prova que investir no futebol é
investir no ser humano.

para torcedoras do que responder
sobre o futebol do time”, critica o
Feministas do Galo.
Mas não é só isso, as atleticanas do coletivo querem a
gratuidade infantil ampliada para
todos os setores do estádio, para
possibilitar que as mães torcedoras acompanhem os jogos e consigam formar novos torcedores.
“Pleiteamos, ainda, o retorno das
atividades do futebol feminino,
com investimento de verdade e
comprometimento com a modalidade, formando categorias de
base e treinando em Vespasiano,
como o masculino. Acreditamos
que essas mudanças podem ser
mais reais e alcançáveis com o
aumento do número de mulheres
no quadro diretor e conselho do
clube”, declara a porta-voz do
coletivo de cerca de 50 mulheres.
Do lado celeste, o Comando
Feminino da Máfia Azul existe
desde o início da década de 1980
e surgiu de torcedoras que, até
então, apenas acompanhavam
os namorados, integrantes que
fundaram o Máfia Azul. Elas
abriram o caminho para outras
cruzeirenses que, hoje, formam o
conselho da torcida protagonizada por mulheres da capital e de
cidades do interior.
Ana Liberato, integrante do
conselho, garante que a relação
com os colegas da Máfia Azul é de
respeito e voz ativa. “Conseguimos
nosso material, espaço e temos
meninas tocando na bateria da
torcida, participando do Muay
thai. Temos nosso lugar na sede”.
Ana acredita que o número de
mulheres nas arquibancadas já
aumentou e só tende a crescer. O
que dá ainda mais sentido a lição
que não tem volta: “Lugar de
mulher é na arquibancada, sim!”.

Sérgio Moreira
JORNALISTA
sergio51moreira@bol.com.br

Copa do Mundo começa 14 de junho
O mundo vai ficar de olho
na Rússia, a partir do dia 14 de
junho. Durante um mês, a nação
vai reunir os 32 países classificados
para a Copa do Mundo de Futebol,
no dia 15 de julho será conhecido o melhor país do futebol, o
campeão mundial. Participam a
anfitriã Rússia; Nigéria; Egito; Senegal; Marrocos; Tunísia; México;
Costa Rica; Panamá; Irã; Japão;
Coreia do Sul; Arábia Saudita;
Austrália; Brasil; Uruguai; Argentina; Colômbia; Peru; Alemanha;
Inglaterra; Bélgica; Espanha;
Polônia; Islândia; Sérvia; França;
Portugal; Croácia; Suíça; Suécia;
Dinamarca.
Além das belezas das jogadas,
gols emocionantes e espetaculares, muita garra, raça e vibração,
a Copa movimenta bilhões de reais
com ingressos, marketing, vendas
de transmissões de rádios e TVs.
É um evento que para o mundo,
são bilhões de pessoas de olho na
telinha das televisões, escutando
os rádios, ligados nas redes sociais,
lendo os jornais e revistas. Será um
mês em que o futebol é assunto
em todas as rodas de conversas.
A Fifa vende a Copa como um
evento de marketing internacional
eficaz, que alcança mais de 200
países em todo o mundo. O pacote
de direitos inclui o uso das marcas
oficiais, a exposição nas placas de

publicidade e em publicações da
entidade, oportunidades de fazer
hospitalidades (áreas exclusivas nos
estádios), entre outras vantagens.
O volume de dinheiro deve
ter uma queda com relação ao
Mundial do Brasil, em 2014. Só
de patrocínios, a entidade deve
faturar algo em torno de 1,4 bilhão
de euros, um valor 8% menor do
que o conseguido no Brasil. Os escândalos de corrupção afastaram
alguns parceiros, fazendo com que
a Fifa partisse para conquistar empresas em mercados em ascensão,
como o chinês.
São cinco empresas da China
investindo na Copa ou como patrocinadora direta da Fifa: Yadea,
especializada na produção de bicicletas, motos e scooters movidos
a energia elétrica; Mengniu Dairy,
do ramo de laticínios; Wanda,
um conglomerado de diferentes
mídias; Hisense, que fabrica produtos eletrônicos; e Vivo, que não
é a marca espanhola de telefonia,
com atuação no Brasil, mas uma
empresa chinesa de smartphones.
Para 2018, a Fifa ofereceu pacotes
regionais de patrocínio em diferentes lugares do planeta.
A Yadea é uma patrocinadora
regional, ou seja, asiática, na
Copa, da mesma forma que a Alfa-Bank e a Sunseeker, que produz
iates. Hisense, Mengniu e Vivo são

patrocinadores diretos da Copa da
Rússia, com o mesmo status da
rede de fast-food norte-americana
McDonald’s e da cerveja Budweiser, da belgo-brasileira InBev. Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyundai/Kia Motors, Qatar Airways,
Visa e Wanda são patrocinadores
oficiais da Fifa.
A Fifa anunciou o patrocínio
com a Alrosa, uma mineradora
de diamantes da Rússia, a maior
do mundo na produção de pedras
preciosas. Parte da empresa é
controlada pelo governo do país
anfitrião do Mundial. Além do Alfa-Bank, a Rússia ainda conta com
o patrocínio regional da telefonia
Rostelecom e da ferrovia Russian
Railways. Todas essas empresas
também são controladas pelo
governo.
Na Copa do Mundo do Brasil,
a venda dos diretos de transmissão
rendeu US$ 2,4 bilhões à Fifa.
Aqui, a Copa será transmitida pela
Globo (TV aberta), SporTV e Fox
Sports. Para faturar no Mundial, a
Globo vendeu cotas de patrocínio
por R$ 180 milhões para Itaú,
Brahma, BRF, Coca-Cola, Johnson
& Johnson e Vivo, cada.  Haja
emoção e lógico muitos bilhões
em jogo, com os gols dos melhores
jogadores do mundo. Torcemos
pelo Brasil, quem sabe seremos
hexacampeão. Vai Brasil!
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