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Embora a inflação deste ano esteja projetada pelo Banco Central para atingir o patamar de 
6,89%, o reajuste das mensalidades das escolas e faculdades particulares, em 2017, prevê 
uma majoração de 11% a 14%, segundo estimativa do Sindicato das Escolas Particulares de 
Minas Gerais (Sinep/MG). Pela lei, os novos valores devem ser divulgados até 45 dias antes da 
data final das matrículas e afixados em locais de fácil acesso. Esse aumento teve como base a 

média de todos os índices oficiais, por exemplo, os 9,62% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) e 12,21% do Instituto Geral de Preços do Mercado (IGP-M). Os representantes do Sinep/MG 
afirmam ainda que esse reajuste é feito de acordo com a planilha de custos do estabelecimento escolar. 
economiA – PáGinA 4

A lckmin deverá visitar Belo Horizonte no início 
do mês de dezembro. O chefe do Executivo 
paulistano vai aproveitar para se reunir com 
um grupo de prefeitos, estendendo sua agen-
da a um jantar com lideranças mineiras e, 

ainda por cima, fazer um convite para que o atual prefeito 
Marcio Lacerda esteja com ele no pleito de 2018. O moti-
vo: Lacerda é atual presidente do PSB estadual, partido 
com o qual Alckmin deseja atuar firme nos próximos anos. 
O governador de São Paulo também deve fazer um con-
tato formal com Fernando Pimentel. PolíticA – PáGinA 3

ensino PArticulAr terá
Aumento de Até 14%
nA mensAlidAde em 2017

Geraldo Alckmin acompanha 
de perto os políticos mineiros
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Os estabelecimentos comerciais de Belo 
Horizonte são formados por pequenas e 
médias empresas. Portanto, investir pesado 
em vendas pela internet ainda não é algo 
tão viável para a maioria. É o que revela um 
estudo realizado pela Fecomércio MG. Já no 
cenário nacional, as transações realizadas 
por meio do e-commerce envolveram 23,1 mi-
lhões de consumidores no primeiro semestre 
deste ano, movimentando R$ 19,6 bilhões. 
economiA – PáGinA 5

Vendas pela internet sobem, 
mas comerciantes de BH são

cautelosos quanto ao método

Pesquisa mostra que casais 
podem empreender juntos

Segundo um estudo realizado pela In-
ternational Stress Management do Brasil 
(Isma-BR), 80% dos casais que trabalham em 
uma mesma empresa têm um relacionamento 
mais agradável devido à compreensão e ao 
menor desgaste emocional. Para superar a 
crise, a analista do Sebrae-MG, Denise Sa-
pper, informa que o momento é propício para 
que as pessoas invistam em seus próprios 
negócios, sobretudo quando já se tem uma 
relação. GerAl – PáGinA 10

Nos próximos dias serão for-
mados 115 investigadores que 
irão se juntar a 93 peritos, 34 mé-
dicos legistas e a nomeação ou 
designação de outros 945 novos 
investigadores. Ao apresentar 
esse resultado, o chefe da Polí-
cia Civil de Minas, João Octacílio 
Silva Neto, agradeceu ao gover-
nador Pimentel que entregou um 
lote de 100 novas viaturas, de 
um total de 234 veículos destina-
dos aos policiais civis do Estado. 
cotidiAno – PáGinA 8

capital espera receber cerca de 
2 milhões de pessoas no carnaval

O diretor de eventos da Belotur, Gilberto 
Castro, conta que o Carnaval 2017 deve 
receber em torno de 2 milhões de pessoas 
nas ruas da capital mineira. Esse cenário 
é favorável para um aumento no número 
de empregos temporários durante a festa, 
tanto que apesar de faltar 4 meses para o 
evento, os preparativos estão a todo vapor. 
cidAdes – PáGinA 9

Aborto é tema central de estudo
realizado com jovens no Brasil
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Pimentel investe para melhorar
segurança pública no Estado

chefe da Polícia civil, João octacílio silva neto
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José mAriA trindAde

JornAlistA, corrEsPondEntE dA rádio JoVEm PAn
E comEntAristA Político dA rEdEVidA dE tElEVisão

Por que o nube decidiu tratar 
esse tema com os jovens?

As empresas investem nes-
sas discussões, porque quando 
o jovem entra no mercado de tra-
balho ele tem que ser um sujeito 
pensante e adotar uma postura 
diferente, ser maduro e aceitar 
a opinião do outro. Aqui no 
Brasil, temos uma cultura onde 
muitos assuntos são proibidos. 
Tem toda uma questão religiosa 
e isso faz com que as pessoas 
transitem em lados opostos. 
O preconceito também limita a 
discussão sobre o assunto, que 
acaba não sendo exposto e ain-
da existe o medo de argumentar 
sobre o tema.  

Outro problema é a falta de 
informação, porque muitos têm 
concepções limitadas, não leem 
a respeito, não buscam dados e 
não conhecem a cultura de outros 
países a fim de ampliar a visão para 
que essa questão seja tratada em 
termos macrossociais.

A pesquisa apontou 56,32% 
dos jovens entendem a ação 
como um crime. Qual o motivo 
disso?

Esse resultado traduz a ques-
tão cultural, além do peso da opi-
nião da família, ou de instituições 
como a igreja que entendem isso 
como um crime. O assunto é pou-
co discutido em sociedade, então 
quando o jovem é inserido nela, 
participando do processo seletivo 
de uma empresa, ou até mesmo 
no vestibular, tem que lidar com os 
argumentos de outras pessoas e, 
com isso, percebem que existem 
pensamentos diferentes dos dele. 
Isso o coloca em reflexão, porque 
ele passa a conhecer outras ver-
tentes e perspectivas. 

Ainda sobre o estudo, 13,03% 
dos adolescentes não tem 
opinião sobre o tema. Por que 
isso ocorre?

Esse número é uma pena, por-
que colocando essa questão dentro 
de um processo seletivo, quando a 
empresa percebe que o jovem nun-
ca pensou a respeito, levanta uma 
dúvida se deve contratá-lo ou não. 
Porque se ele nunca refletiu sobre 
questões sociais, será que ele tem 
uma postura adequada para lidar 
com outras pessoas no cotidiano 
empresarial? Será que ele consegue 
pensar em sociedade, em equipe? 

o ponto chave da pesquisa 
é a lucidez na construção do 
argumento?

Sim. Um outro exemplo são as 
redações de processos seletivos. 
Em muitos são abordados temas 
como este e o jovem tem que saber 
argumentar. Porque embora ele 
tenha todo o conhecimento teóri-
co, não significa que ele tem uma 
opinião enquanto indivíduo social. 
Portanto, é importante que o jovem 
crie uma opinião com base nos seus 

conhecimentos, porque essa cons-
trução do ser social é essencial para 
que ele seja inserido no mundo. 

Qual poderia ser a solução 
para ampliar a visão da popu-
lação sobre o assunto?

A promoção de debates como 
esse é o primeiro passo. Enquanto 
mais o brasileiro, principalmente 
o jovem, discutir delicadamente 
sobre esses aspectos, mais se 
ampliará o campo de visão do 
assunto. Todos precisam refletir 
o quanto concordam, o quanto 
discordam, sempre amparados 
com base em conhecimento, da-
dos e experiências. Quanto mais 
houver promoções de debates, 
mais sabedoria e consciência as 
pessoas terão a respeito de temas 
tão polêmicos. E a partir do mo-
mento que existir conversas como 
essas, talvez o assunto deixe de 
ser tabu e passe a ser parte do 
nosso dia a dia.

Pesquisa revela que 56,32% dos jovens
consideram o aborto como um crime

Estudo do nube levanta dados importantes sobre um tema presente nas rodas de conversas

O  Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) realizou 
uma pesquisa que perguntou a 10.186 jovens, de 
todo o país: “Você já abortou ou conhece alguém 
que já tenha feito isso?”. O resultado apresenta 

dados para o entendimento dessa importante questão 
de saúde pública. 

O estudo constatou que 56,32% dos jovens entendem 
o aborto como um crime, enquanto que 13,03% não tem 
nenhuma opinião formada sobre o assunto. Contudo, ter 
uma ampla visão sobre temas como esse, pode ajudar 
o jovem a ingressar no mercado de trabalho. O Edição 
do Brasil conversou com a gerente de treinamento do 
Nube, Eva Buscoff, que explica: “Os jovens precisam ser 
sujeitos pensantes, ter uma visão macrossocial e aceitar 
a opinião do outro, por isso elaboramos pesquisas com 
esse cunho social”.

Aqui no Brasil, temos
uma cultura onde muitos
assuntos são proibidos

Aécio não é um estadista

Em toda história da democracia não há registros de algum fato 
narrando o acontecimento idêntico aos desígnios implemen-
tados pelo senador mineiro, Aécio Neves, ao estabelecer 
um novo marco: de se fazer política à distância. Ele reside 

em outro Estado, o que o distancia de seus eleitores, despreza o 
contato com o povo de Minas e, de certa forma, humilha nossa gente 
ao dilacerar a nossa tradição, como se não tivéssemos importância 
no cenário político nacional, quando na verdade, a nossa trajetória 
de respeito perante os demais Estados brasileiros vem desde a 
época do surgimento do período republicano. 

Em verdade, quem convive com o senador mineiro, sabe de sua 
deliberada decisão de viver longe das montanhas, com residência 
fixa em Brasília. Porém, ele está dedicando grande parte de sua 
folga aos prazeres oferecidos pelos dias e noites do Rio de Janeiro, 
cidade que viveu a sua adolescência. Ele tem pouco apreço pelos 
líderes políticos de nosso Estado, que só conseguem um espaço 
na agenda se o encontro for em Brasília. Aquela porta aberta, 
para um dedo de prosa, um cafezinho amigo e uma breve troca de 
informação – estilo próprio de quem atua nas lides políticas nesta 
terra de JK–, não faz parte do dia a dia do parlamentar tucano. 

Deve ser por esta realidade, que os mineiros estão perceben-
do as facetas de Aécio e, como consequência, decidiram aplicar 
seguidas derrotas ao político. Um exemplo disso foi a tentativa de 
Neves se eleger presidente da República em 2014, quando foi der-
rotado em Minas junto com o candidato a governador, Pimenta da 
Veiga, seu afilhado partidário. Agora, impuseram-lhe a humilhação, 
ao preterir seu candidato João Leite e eleger Alexandre Kalil, um 
cidadão sem a menor tradição em política. Menosprezando todo 
possível cabedal de prestígio de Aécio, aludido em verso e prosa 
como um líder nacional. Além disso, essa suposta liderança foi 
colocada em xeque diante de outro fato menor, mas de relevância 
histórica: sua derrota em São João del-Rei, terra de sua família. 

Para minimizar todos esses desacertos, existem profetas de 
plantão semeando frases prontas. Entre elas, a que o eleitor tem 
memória curta e, quando chegar o pleito de 2018, toda a cena vivida 
nesta eleição, terá sido esquecida. Aécio será mais uma vez emba-
lado por um projeto nacional e usará um discurso contundente: irá 
se candidatar novamente ao cargo de presidente, lançará o senador 
Anastasia para disputar o governo de Minas e o atual prefeito Marcio 
Lacerda para a vaga de senador. Entretanto, eles terão que criar 
uma estratégia de conquista do eleitor e, especialmente, devem 
saber quais serão os planos de seus adversários – aqueles que 
os derrotaram nas seguidas eleições. Outrossim, existe um acervo 
interessante para ser rememorado nesta época de tantas mudanças 
nos hábitos dos mineiros e brasileiros: Aécio Neves já foi derrotado 
para a Prefeitura de Belo Horizonte. Seu projeto majoritário tomou 
corpo a partir da decisão do então governador Itamar Franco ao 
resolver apadrinhá-lo, incentivando sua candidatura ao Governo do 
Estado, colocando todo seu prestígio ao lado do então deputado, 
mesmo que para tanto, fosse necessário o rompimento de Itamar 
com o então vice-governador Newton Cardoso. 

Fica aí o registro: se não fosse o apadrinhamento de Itamar, 
talvez Neves fosse nos dias atuais, um mero deputado federal de 
algumas legislaturas em seu currículo. Mas este legado de Itamar, 
ele e sua família fazem questão de esquecer, óbvio.

Enfim, percebe-se nitidamente que Aécio Neves é apenas um 
político astuto: mas daí ser um estadista, tem uma longa distância.

os políticos perderam o monopólio da política

Setores da imprensa 
saíram em defesa de 
candidatos em vários 
municípios e perderam. 
O caso mais claro está 

no Rio de Janeiro, na tentativa 
de desconstrução do senador 
Marcelo Crivella do PRB, ligado 
diretamente à Igreja Universal. 
Os caciques políticos defende-
ram candidaturas tradicionais 
e perderam feio para novos na 
política fazendo inclusive a nega-
ção da política, como é o caso do 
prefeito eleito de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil do minúsculo 
PHS.  Os políticos perderam. 

O mundo mudou e o meio já 
não é mais a mensagem como 
previu o professor McLuhan 
na sua tese de Aldeia Global. 
As mídias sociais mostram as 
entranhas da notícia e jogam de 
forma desconexa informações 
aos montes que encheriam um 
jornal como O Globo por mais 
de 500 anos em um só dia de 
troca de mensagens. As fotos 
publicadas em 24 horas, se im-
pressas chegariam a um edifício 
de mais de 20 andares. Fica 
claro que o jornalista 

não fala mais sozinho. Perdeu o 
monopólio da notícia. 

É claro que o jornalista é 
importantíssimo neste processo 
para hierarquizar a notícia e dar 
credibilidade já que a internet é 
o caminho solto de absurdos, 
boatos e erros. Agora o jornalista 
que sempre cometeu erros pode 
ser corrigido de forma muito 
rápida. Já não está sozinho no 
caminho da notícia. Na política 
é a mesma coisa, o político já 
não está mais sozinho nos dis-
cursos, ideias, pregações e mais 
recentemente nas disputas. Os 
políticos perderam 
o monopólio da 
política. 

O que é estra-
nho mesmo é que 
os políticos não 
admitem esta re-
alidade e pensam 
em reagir. E vão 
reagir. O Congres-
so prepara uma 
reforma política 
para barrar  os 
pequenos 

partidos. A tentativa é de recon-
quista de espaço. Não é só o 
dinheiro do fundo partidário, mas 
espaço político. Nestas eleições 
municipais a surpresa maior não 
foi o encolhimento extremo do 
PT e nem vitórias importantes 
do PSDB em São Paulo e até 
no Nordeste, mas o crescimento 
dos pequenos partidos políticos. 
E isto assusta muito os caciques. 

Hoje são 35 partidos devi-
damente registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral. Até um com o 
nome de Partido Novo já está na 
vida política. O cálculo é de que 

em poucos anos, 
se o TSE aceitar 
os pedidos que 
estão protocola-
dos teremos 100 
partidos políticos. 
Para quem não 
tinha nenhum du-
rante a ditadura 
é partido de so-
bra. Falam aqui 
que não existe 
ideologia para 

tanta sigla. 

Não tem, mas quem é que tem 
ideologia mesmo nas grandes 
representações partidárias? Há 
uma decisão clara de barreiras 
para estes pequenos partidos. 

A política tradicional foi mina-
da pelas siglas e não por votos. A 
sopa de letrinhas se transformou 
em veículo para candidaturas 
que antes não teriam a menor 
chance até para registrar a can-
didatura. Agora é natural, quem 
quer ser candidato não tem que 
insistir com os caciques, procura 
um partido e pronto. Tem voto 
tem partido. Tem dinheiro tem 
muito mais partido. A realidade é 
que não há mais como prender 
lideranças ou filiados. Os gran-
des estão acusando o golpe na 
defesa desesperada da reforma 
política.  No PSDB o presidente 
Aécio, Serra ou Alckmin já não 
se importam tanto com a disputa 
interna, aquele desespero de 
antes de fazer a qualquer custo 
delegados do partido. Não deu 
certo na legenda, o leque de 
ofertas é muito grande para a 
candidatura.

Divulgação

da redação
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A gerente de treinamento
do nube, eva Buscoff, contaa que
o estudo foi realizado para apoiar os
alunos a ter um pensamento reflexivo
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A gerente de treinamento
do nube, eva Buscoff, contaa que
o estudo foi realizado para apoiar os
alunos a ter um pensamento reflexivo

http://www.nube.com.br/
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tércio Amaral

lacerda com Alckmin
Tão logo foram lacradas as urnas da sucessão em Belo 

Horizonte, surgiram os comentários a respeito de uma possível 
sondagem feita pelo governador Geraldo Alckmin para um 
dedo de prosa com o atual prefeito de BH, Marcio Lacerda. 
E, como se comentou ao longo da semana, Lacerda teria o 
perfil ideal de um provável vice na chapa de Alckmin para 
2018. Isso ainda vai dar xabú, ora se vai!

Várzea das Flores
Um projeto de Vittorio Medioli, em Betim, é a plena re-

cuperação da Várzea das Flores, transformando o local em 
um verdadeiro cartão de visita da Grande BH, inclusive mais 
significativo do que a própria Pampulha. Essa seria uma das 
primeiras medidas tomadas pelo futuro prefeito de Betim.

Problemas carcerários
A decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Cármen Lúcia de visitar as penitenciárias brasileiras 
fez com que muitos atores envolvidos no assunto se manifes-
tassem sobre o tema. Inclusive foi lembrado, em Brasília, que 
o atual presidente do Tribunal de Justiça de Minas (TJMG), 
desembargador Herbert Carneiro foi presidente do Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) por 8 
anos. Então, pode ser que ele tenha condições de fazer im-
portantes relatórios de sua atuação naquela instituição, óbvio.

Prestígio de são Paulo 
Foi o tempo em que Minas tinha influencia no cenário 

nacional. Veja: atualmente existe um luxuoso escritório da 
Presidência da República na Zona Sul de São Paulo. Enquanto 
isso, Michel Temer, depois de assumir o comando da nação, 
sequer fez menção de visitar a nossa esquecida Belo Horizonte. 

oAB x Justiça
Quando o noticiário nacional destacou a prisão de membros 

da Polícia do Senado, muitas foram às manifestações sobre o 
assunto. Uns contra e outros a favor, como não poderia deixar 
de ser. Em Minas, por exemplo, o presidente da Comissão de 
Estudos Constitucionais da OAB-MG, Mário Lúcio quintão 
Soares, disse: “Este tipo de prisão deveria ser decretado pela 
segunda instância até para evitar essa situação vexatória, 
quando a primeira instância autorizou a condução de agentes 
de uma das casas do poder, causando um tremendo mal-estar, 
como foi o recente caso envolvendo o Congresso Nacional”. 
Ou seja, pela ótica do advogado, um juiz comum não poderia 
prender um agente da Assembleia Legislativa.

Google compra jornal?
Ainda não houve qualquer informação desmentindo uma pos-

sível transação comercial de alta potencialidade: o Google teria 
comprado um jornal de Belo Horizonte pela bagatela de R$ 600 
milhões. Naturalmente que essa notícia está circulando pelos me-
andros da macroeconomia mineira, sem confirmação por enquanto.

eleitor saturado
Na avaliação do cientista político paulo Diniz, o eleitor de 

Belo Horizonte nunca foi tão consciente. Para ele, os votos em 
Kalil foram de protesto e de pessoas que estão cansadas da 
mesmice. Mas, quanto ao futuro da administração do prefeito 
eleito, o mestre esquiva-se: “Aí, já é outra história”.

Prefeito Kalil 
Nos meandros empresariais da capital mineira a consa-

gração de Alexandre Kalil foi efusivamente comemorada, 
sobretudo junto aos pequenos empreiteiros. 

Aécio em BH
Diante do resultado eleitoral negativo neste pleito para os 

tucanos, os jornalistas indagavam nos corredores da Assem-
bleia: “Será que diante desta real derrota, o presidente nacional 
do PSDB, Aécio Neves, ainda vai continuar residindo no Rio 
de Janeiro?”. Quem souber que diga a esta coluna. 

Aécio ii
Para muitos entendidos de marketing político, o senador 

mineiro Aécio Neves ter aparecido no programa do João Leite, 
na reta final da campanha, foi a munição que faltava ao seu 
adversário Alexandre Kalil que, a partir de então, redobrou 
seus ataques aos velhos políticos.

influencia da internet 
Quem apostou apenas na comunicação via internet nesta 

eleição para prefeito, se deu mal em todas as grandes cidades 
brasileira. Para o historiador paulistano Luiz Felipe pondé, as 
mídias sociais, assim como os canais de TV, são ferramentas 
complementares, mas não pode ser dispensada a velha prática 
de trabalhar diretamente com o eleitor. E mais, na construção de 
imagem, a mídia impressa continua sendo um elo importante.

Alckmin quer invadir o
terreno de Aécio neves

Terminado o segundo turno das eleições 
em Belo Horizonte, serão iniciadas, ime-
diatamente, as discussões, encontros e 
telefonemas visando as projeções do 

projeto político nacional de 2018. Neste item, o 
governador de São Paulo Geraldo Alckmin sai 
na frente. Ele já está agendando visitas signi-
ficativas à capital mineira, inclusive um jantar 
com lideranças importantes a ser realizado, 
possivelmente, no Automóvel Clube.

Uma das primeiras falas do prefeito eleito 
Alexandre Kalil foi sobre a importância de abrir 
diálogo com lideranças nacionais, ele inclusive 
citou o governador paulistano, assim como o 
presidente Michel Temer.  

O governador Fernando Pimentel também 
já tem um canal direto de conversações com o 
chefe do Executivo do Palácio dos Bandeirantes, 
tanto que sua visita ao Palácio da Liberdade 

deverá acontecer ainda neste ano. A data ao 
certo só depende de um detalhe: Pimentel pre-
cisa se desvencilhar da acusação de lavagem 
de dinheiro e corrupção passiva, cuja matéria 
está na Assembleia. Aliás, esse assunto terá 
de ser debatido ainda em novembro e uma vez 
equacionando, o governador mineiro estará livre 
para voos políticos mais expressivos. 

Na mesa do político de São Paulo está um 
papel com outra informação: Marcio Lacerda, 
um dos fundadores e atual presidente estadual 
do PSB, seria o nome ideal para ser o vice 
a vice-presidente. Até porque, os socialistas 
tiveram um bom desempenho pelo Brasil afora 
e, em última análise, trata-se de uma sigla que 
sempre esteve muito próxima aos projetos po-
líticos de Alckmin.  

Por outro lado, em Brasília, o nome do titular 
de São Paulo é conhecido como o de maior vi-
sibilidade nacional no momento. Isso aconteceu 
não só pelo fato do PSDB, em seu Estado, ter 
tido um crescimento imenso por meio da eleição 
do prefeito João Dória ainda no primeiro turno, 
mais também pelas conquistas de vários muni-
cípios em diversas regiões. 

Outra informação de Brasília, cita que o atual 
ministro de Relações Exteriores, José Serra, faz 
parte da lista de políticos citados na Operação 
Lava Jato, como beneficiário de dinheiro de 
empreiteiras para uma de suas campanhas 
eleitorais, essa questão o inviabiliza para ser 
candidato ao pleito de 2018, caso contrário, 
ele seria um nome com grande força dentro 
do partido.

A essa altura, a liderança do presidente 
nacional do PSDB, Aécio Neves, está sendo 
colocada em xeque. Seu grupo tem reduzido 
de maneira exponencial. Em Minas, como se 
não bastasse mais uma derrota em Belo Hori-
zonte, por meio de seu apoio ao candidato João 

Leite, existe uma verdadeira pressão para que 
o senador volte a residir na capital, já que ele 
faz questão de fixar sua residência em Brasília. 

Distanciado das lideranças no interior do 
Estado, seu lugar entre os tucanos passou para 
outro político com maior prestígio: seu afilhado 
e fiel escudeiro, o senador Antonio Anastasia. 
Em todas as regiões por onde passa, Anastasia 
é o preferido, tanto assim que sua presença foi 
realmente solicitada em diversos palanques nas 
campanhas para prefeitos. O mesmo não acon-
tecendo com Aécio, pelo contrário, o presidente 
nacional dos tucanos teve de ser escondido. 

Em Contagem, o segundo maior colégio 
eleitoral do Estado, foi feita uma pesquisa que 
trouxe à tona uma realidade: cerca de 60% dos 
entrevistados não seguiriam as sugestões de 
qualquer candidato indicado por Aécio. O mes-
mo aconteceu por vários grandes municípios 
mineiros. Pode-se até dizer o contrário, mas ele 
não foi visto nos palanques em Juiz de Fora, 
Uberlândia, Montes Claros, Ipatinga, Betim e 
nem em outros grandes colégios eleitorais de 
Minas Gerais.

Pimentel já foi contatado
pelo Palácio dos Bandeirantes

lacerda é presidente do PsB em minas
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Após ser reeleito, Bruno siqueira fala
sobre os desafios à frente da prefeitura

Em confronto semelhante ao pleito mu-
nicipal de 2012, o atual prefeito Bruno 
Siqueira (PMDB) derrotou, pela segunda 
vez consecutiva, a deputada federal 

Margarida Salomão (PT) no segundo turno. O 
peemedebista foi reeleito com 151.194 votos 
válidos, o que representa 57,87%. A petista ob-
teve 110.059 votos, correspondendo a 42,13%.  

Bruno manteve a liderança nas duas pes-
quisas de intenção de voto realizadas pelo Ins-
tituto Ibope. Excluindo os votos brancos, nulos 
e eleitores indecisos, o último levantamento 
divulgado 2 dias antes da eleição, mostrou que 
Bruno tinha a confiança de 60% dos eleitores. Já 
a deputada federal Margarida Salomão possuía 
40%. O resultado das pesquisas se confirmou 
nas urnas e a diferença do peemedebista para 
a petista foi de 41.135 votos, sendo uma das 
maiores distâncias da história do segundo turno 
em Juiz de Fora.

Mais 4 anos
Após a divulgação do resultado, Bruno 

Siqueira chegou à sede do partido pouco de-
pois das 19h30, onde cerca de 3 mil pessoas 
estavam presentes para comemorar a vitória 
sob queima de fogos. Ele manifestou seu agra-
decimento à população de Juiz de Fora por 
confiarem no seu trabalho.

 “Essa eleição foi uma grande oportunidade 
de mostrar tudo o que fizemos para a nossa 
cidade. Agora com a reeleição vamos trabalhar 
ainda mais para que população possa ter uma 
gestão eficiente, transparente, buscando os 
recursos em Brasília e Belo Horizonte, fazendo 
obras, projetos estruturantes e trabalhando pe-
las pessoas mais carentes do nosso município. 
É uma honra administrar essa cidade e será 
uma honra ainda maior governar novamente a 
partir de 2017”, afirma.

Ele falou ao Edição do Brasil sobre os 
desafios à frente da prefeitura. “Continua 
sendo a dificuldade que o país vive devido à 
crise financeira, o que diminui a receita dos 
municípios. Nós vamos continuar com uma 
gestão eficiente e fazendo sempre o melhor 
para a população”.

O prefeito também comentou sobre a 
porcentagem de abstenção registrada de 
22,76%. Segundo ele, essa situação acon-
teceu no Brasil inteiro. “Isso é um resultado 
que tem acontecido em muitas eleições 
municipais no país”.

Ele concluiu dizendo que os trabalhos do 
ex-presidente Itamar Franco o influenciaram 
como político. “Sempre foi o norte do meu 
trabalho como gestor público, valorizando os 
recursos que são do povo e não de partido 
nenhum”.

Perfil
Bruno Siqueira tem 42 anos, é casado e pai 

de um filho. Natural de Juiz de Fora, o prefeito 
reeleito é formado em Engenharia Civil pela 
UFJF e pós-graduado em Engenharia Eco-
nômica pela Fundação Dom Cabral, em Belo 
Horizonte. Na vida política, Bruno foi vereador 
por três mandatos consecutivos nos anos 2000, 
2004 e 2008, sendo o parlamentar mais votado 
da história da cidade. Em 2009, foi presidente 
da Câmara Municipal. No ano seguinte, foi eleito 
deputado estadual com mais de 68 mil votos.

Na Assembleia Legislativa, atuou como 
vice-presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e foi o relator da Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) 32/2012, que amplia o 
alcance da Lei da Ficha Limpa no Estado. Em seu 
primeiro mandato como prefeito em 2012, o pee-
medebista foi eleito com 163.174 votos válidos.

daniel Amaro

o peemedebista obteve 57,87% dos votos válidos
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PmdB mostra força ao eleger o maior
número de prefeitos nas eleições 2016

O PMDB mineiro mostrou força e foi o 
grande vencedor das eleições municipais. 
Com 165 prefeitos eleitos, o partido obteve um 
crescimento de 40% e foi o que mais conquistou 
municípios no pleito deste ano. A sigla também 
ficou em primeiro lugar ao alcançar o número de 
118 vice-prefeitos e 1060 vereadores.

Os resultados expressam o alcance da 
legenda em todas as regiões do Estado. Das 
10 macrorregiões, o PMDB-MG foi campeão 
em seis: Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Norte, 
Rio Doce, Sul e Triângulo. Além disso, foi o 
partido que mais fez prefeitos na região metro-
politana de Belo Horizonte. Dentre os diretórios 
peemedebistas estaduais, o mineiro ficou em 
primeiro, ficando à frente inclusive do gaúcho, 
que venceu em 129 cidades. 

O vice-governador e presidente estadual do 
PMDB, Antônio Andrade, destacou que o suces-
so do partido se deve à atuação da militância 
e da força políticas da sigla. “O PMDB, como o 
maior partido do Brasil, cumpriu um papel de 
destaque também em Minas Gerais. Elegemos 
165 prefeitos no Estado, alcançando um cresci-
mento de 40% em relação a 2012. Além disso, 
fizemos 1060 vereadores e 118 vice-prefeitos. 

Isso é fruto de muito trabalho dos membros 
da legenda, incluindo os deputados estaduais, 
federais, lideranças e os próprios candidatos”, 
afirmou o presidente do PMDB-MG.

uberaba e Juiz de Fora
A legenda teve vitórias importantes, como 

a reeleição de Paulo Piau em Uberaba, que 
obteve 55% dos votos. O prefeito da cidade 
do Triângulo Mineiro afirmou que a atuação 
do partido foi determinante para o resultado 
positivo nas urnas. “O PMDB continua sendo 
o maior partido do Brasil e é uma alegria fazer 
parte de uma agremiação tão forte. Quando 
precisamos dos governos federal e estadual e 
fazemos parte de um partido deste porte, isso 
se torna uma vantagem. Minha vitória também 
é uma conquista do PMDB”, afirmou Paulo Piau. 

Em Juiz de Fora, o peemedebista Bruno Si-
queira foi reeleito no segundo turno com 57,87% 
dos votos. “Essa eleição foi uma oportunidade 
para mostrarmos o trabalho realizado ao longo 
do primeiro mandato. Vamos continuar no cami-
nho da transparência e da honestidade, atuando 
com uma gestão eficiente para o município”, 
ressaltou o prefeito.

Antônio Andrade com
Paulo Piau em uberaba
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Plantão em Brasília
Percebendo que dificilmente a Assembleia Legislativa irá 

autorizar o prosseguimento do processo contra o governador 
Fernando pimentel, o seu vice, Antônio Andrade, já estaria 
atuando nos bastidores de Brasília visando infernizar a vida do 
governador em outro processo. Ou seja, o relacionamento de 
ambos está mais do que desgastado.

Pagamento no Bradesco
A assessoria do prefeito eleito Alexandre Kalil, não gos-

tou de saber que no apagar das luzes da atual administração, 
Marcio Lacerda poderia vender a folha de pagamento dos 
funcionários da prefeitura para o Bradesco. O assunto não foi 
propalado, mas, semana passada, havia dezenas de funcioná-
rios abrindo suas contas na agência do banco nas imediações 
do prédio central da PBH, dando indício de que a informação 
pode ter procedência.

empresário em 2018
O atual presidente da Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI), Robson Andrade, voltou a ser lembrado para 
disputar o governo de Minas em 2018. Trata-se apenas de 
uma especulação, mas onde há fumaça pode existir fogo, diz 
o ditado popular. 

Pipoca salgada...
Apenas um refrigerante e um saco de pipoca nos cinemas 

de Belo Horizonte custam à bagatela de R$ 22, ou seja, bem 
acima do que o próprio valor pago para ir ao cinema. 

sucessão em contagem
No início das eleições em Contagem, o ainda prefeito 

Carlin Moura, fazia propaganda dizendo que venceria ainda 
no primeiro turno. Na propaganda oficial, ele aparecia com 
23% dos votos. Resultado: sua mentira não colou. Foi para o 
segundo turno e teve uma votação ridícula. Então, a partir de 
agora, certamente ele aprendeu que propaganda enganosa 
não resolve o problema. Sem popularidade não se elege, viu, 
Sr. Carlin Moura!

Ausência sentida
Perguntado por qual motivo ficou ausente da campanha 

do João Leite o tempo todo, o senador Antonio Anastasia 
se limitou a dizer: “Esse foi o entendimento da Andrea Neves 
e do próprio Aécio”. 

Cena final. Na realidade, os tucanos querem preservar o 
senador Anastasia para o pleito de 2018. “Mas, até lá, muita 
água ainda vai passar por baixo da ponte”, diz um entendido 
da política mineira. 

newtão sem prestígio
Toda a tentativa de demonstrar prestígio pelo ex-governador 

Newton Cardoso, em Contagem, deu errado. Seu candidato 
Jander Filaretti amargou um desprezível 4º lugar na disputa 
local. No segundo turno, o ex-governador apoiou o atual prefeito 
Carlin Moura, que por sua vez, sofreu uma derrota acacha-
pante. Traduzindo: até mesmo o eleitor daquele município já 
respira ares de inovações. Coisas da política, gente...

coitado do Aécio
Mais uma crítica ao estilo político de Aécio Neves. Desta 

vez, veio do renomado cientista político Rudá Ricci. Na sua 
avaliação, o senador não tem mais a menor capacidade de ser 
um líder político estadual, especialmente depois de seguidas 
derrotas eleitorais. “Ele perdeu força, está claro para mim”, 
afirma o cientista. 

muniz queria mais
Empresário, ex-deputado estadual e dono de um jornal em 

Montes Claros, o atual prefeito Ruy Muniz, ao adquirir o jornal 
Hoje em Dia, tinha um plano de ser candidato a governador. 
Mas, diante de sua derrota para a reeleição em MOC, certamen-
te todo o seu objetivo foi por água a baixo. Seus adversários 
políticos comemoram em praça pública a sua derrocada.

Jardins abandonados
Os jardins localizados na parte Oeste da Igreja da Boa 

Viagem, na Zona Sul de Belo Horizonte, estão completamente 
abandonados. Por lá, moram mendigos, além de ser escon-
derijo de marginais nos horários noturnos. Enfim, o local fica 
até difícil de ser visitado por conta da escuridão e o quadro de 
degradação. Cruz credo, gente!

samarco, o drama
Quando aconteceu a destruição de Bento Rodrigues, por 

conta do desastre da barragem de Fundão, em Mariana, as 
autoridades do setor mineral imaginavam que com 4 meses 
tudo estaria resolvido. Só que faz um ano e tudo continua como 
uma espécie de cratera aberta.  As críticas são em relação ao 
descaso e também a própria incerteza do que vai acontecer 
com quem ficou prejudicado, especialmente no que diz respeito 
à degradação do meio ambiente.

deputados prefeitos
Exatamente 18 deputados federais vão deixar a Câmara 

nos próximos meses para assumir prefeituras a partir de 1º de 
janeiro de 2017. Dos 81 parlamentares que se candidataram, 
14 foram eleitos prefeitos e quatro vice-prefeitos.

A realização dos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos no Rio de Janeiro gerou pouco 
movimento para o comércio de bens, serviços 
e turismo de Minas Gerais. Apenas 3,2% dos 
empresários de Belo Horizonte, Juiz de Fora e 
Uberlândia notaram algum impacto no Estado, 
e 1,1% registrou efeitos positivos no próprio 
estabelecimento. Os dados são da pesquisa 
realizada pela área de Estudos Econômicos e 
pelo Núcleo de Turismo da Fecomércio MG, em 
parceria com a Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel MG), 
Sindicomércio Juiz de Fora e Sindicomércio 
Uberlândia.

As três cidades foram as únicas mineiras a 
sediar mais de uma atividade da Rio 2016, in-
cluindo a recepção das delegações de outros 

países. “O estudo mostrou que as olimpíadas 
não impactaram o comércio de forma expres-
siva em Minas. O incremento na demanda 
para esses setores foi pequeno devido às 
poucas ações que ocorreram no Estado e, 
consequentemente, geraram pouca atração 
de turistas”, afirma a analista de pesquisa da 
Fecomércio MG, Elisa Castro. No caso das 
empresas que atingiram bons resultados, os 
principais benefícios citados foram aumento 
das vendas, crescimento no fluxo de turistas e 
oportunidades de negócios.

Pela percepção dos entrevistados que senti-
ram efeitos nos setores de comércio e serviços, 
o atendimento diferenciado (50%), os preços 
competitivos (30%) e as vitrines temáticas bem 
preparadas foram medidas que incrementaram 

o desempenho. Já a sensação de insegurança 
(30%) e os problemas de infraestrutura (30%), 
além das poucas ações que ocorreram em 
Minas Gerais (20%), foram citados como pre-
judiciais para a obtenção de maiores ganhos 
no período.

Antes e durante os Jogos, a capital mineira 
recebeu seis partidas de futebol, foi sede dos co-
mitês olímpico e paralímpico e das delegações 
do Reino Unido, Polônia, China e Equador. Por 
sua vez, Uberlândia recepcionou as equipes da 
Bélgica e os atletas da Sérvia e do Egito. Já as 
delegações do Canadá, China, Estados Unidos, 
Qatar, Egito, Polônia, Eslováquia e Estônia se 
hospedaram em Juiz de Fora. Nas três cidades, 
ocorreram celebrações especiais durante o 
revezamento da Tocha Olímpica.

mensalidade das escolas particulares
pode ficar 14% mais cara em 2017

O ano ainda nem chegou ao fim e o início do 
período letivo de 2017 já tem preocupado 
pais ou responsáveis que possuem filhos 
matriculados em escolas e faculdades 

particulares. O motivo é que nessa época as insti-
tuições de ensino divulgam o valor de reajuste das 
mensalidades para o ano seguinte. Conforme esti-
ma o Sindicato das Escolas Particulares de Minas 
Gerais (Sinep/MG), o aumento das parcelas deve 
variar entre 11% e 14%. A notícia não agradou nem 
um pouco os pais que já pensam em estratégias 
para não pesar no orçamento.

A jornalista Sabrina Paulino, disse que a 
escola onde estuda o filho Caleb, de 4 anos, já 
comunicou previamente o reajuste. Segundo 
ela, o percentual é de 12% e incide sobre todos 
os serviços oferecidos como aulas extras, lanche 
e jantar, mesmo quem não faz as refeições na 
instituição. “Não pensamos em cortar gastos 
relativos à educação de nosso filho, mas cer-
tamente teremos que economizar em casa, 
seja reduzindo passeios ou eliminando alguma 
atividade extra”, afirma.

O arquiteto Alexandre Costa também está 
preocupado com o aumento, porque possui duas 
filhas cursando o ensino fundamental na mesma 
instituição. “Além das despesas com as mensali-
dades, ainda têm as do orçamento doméstico. É 
importante as escolas terem consciência disso”. 
Já pensando no próximo ano letivo, Costa diz 
que a prioridade é a educação das filhas. “Será 
preciso economizar nos gastos com supérfluos”.

A porcentagem de aumento anunciada pelo 
Sinep/MG no dia 24 de outubro foi discutida em 
assembleia geral com os diretores das escolas 
e teve como base os índices econômicos atuais 
e as previsões para o próximo ano. De acordo 
com a entidade, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) acumulado nos últimos 12 
meses e calculado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) é igual a 9,62%. 
Também no último ano, o Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGP-M) calculado pela Fundação 
Getúlio Vargas é de 12,21%. Já o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 
agosto a agosto é equivalente a 8,97%.

Conforme o último boletim Focus divulgado 
pelo Banco Central, o reajuste das mensalidades 
está acima da inflação prevista para este ano 
que é de 6,89%. Em 2016, o sindicato havia cal-
culado um aumento entre 10 e 14%. Em 2015, o 
valor subiu e variou entre 12 e 16%. O Sinep/MG 
afirmou que não existem interferências legais 
ou limitações no reajuste de mensalidades em 
instituições particulares. “Ele é feito com base 

na planilha e na realidade econômica de cada 
escola”.

Segundo a Lei 9.870/99, que dispõe so-
bre o valor total das anuidades, o novo preço 
contratual deve ser anunciado em local de fácil 
acesso ao público em até 45 dias antes da 
data final para matrícula, segundo calendário e 
cronograma da instituição de ensino. As esco-
las também são obrigadas por lei a comprovar 
o reajuste todo ano, mediante apresentação 
da planilha de custos. Além disso, não podem 
mudar os preços durante o ano letivo. Caso haja 
descumprimento das regras, elas podem estar 
sujeitas a reclamações nos Órgãos de Defesa 
do Consumidor.

Aumento está acima da inflação prevista para este ano que será de 6,89%
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Jogos olímpicos e Paralímpicos geraram 
poucos negócios para estado mineiro

Pierre sAntos VilelA

suPErintEndEntE instituto Antonio
ErnEsto dE sAlVo (inAEs – sistEmA FAEmG)

Prosperidade que vem do campo

O crescimento de várias atividades 
nos últimos anos – como produção 
de café, leite, carnes e grãos – 
transformou o agronegócio em uma 
das principais colunas de sustenta-

ção econômica de Minas Gerais, segmento 
hoje responsável por mais de 40% do Produto 
Interno Bruto (PIB) estadual. 

Regionalmente, algumas cadeias têm 
grande relevância para o desenvolvimento 
socioeconômico, gerando riqueza e prosperi-
dade para as pessoas do campo e da cidade. 
A fruticultura irrigada no norte de Minas é um 
dos exemplos de como a atividade agrícola 
– e sua demanda por produtos e serviços – 
impulsiona a economia e o desenvolvimento 
de cidades próximas às áreas de produção. 

Jaíba e Janaúba, cidades cravadas no se-
miárido mineiro, receberam a partir da década 
de 1970 investimentos em perímetros públicos 
irrigados, que hoje produzem parcela signi-
ficativa de várias frutas no estado. A região 
do norte de Minas respondeu, em 2015, por 
50% da produção estadual de banana; 74% 
de limão; 43% de manga; e 78% de mamão.

Nos últimos anos, os polos produtores 
norte-mineiros vêm se destacando também na 
exportação das frutas, que abastecem merca-

dos como a Europa e o Oriente Médio. Entre 
2013 e 2015, as frutas saídas de Janaúba e 
Jaíba representaram, em média, 56% do valor 
e 62% do volume das exportações mineiras 
de frutas in natura. Nesses três anos foram 
mais de US$ 7 milhões em vendas ao exterior.

Os resultados que hoje são obtidos pelos 
produtores são consequência de esforços em-
preendidos há décadas, qualificando pessoas 
e aprimorando os sistemas de produção para 
alcançar grandes volumes e alta qualidade, 
que atendem aos mercados mais exigentes.

Adicionalmente, para assegurar a cres-
cente presença dos produtos regionais nos 
principais mercados, foi lançada a marca 
Região do Jaíba, que tem como objetivo 
divulgar a região e certificar os produtos de 
alta qualidade (www.regiaodojaiba.com.br).

Os ganhos econômicos e sociais auferidos 
ao longo dos anos não se restringem aos limi-
tes das propriedades. Com a demanda cres-
cente de produtos e serviços – como insumos, 
máquinas, ferramentas, transportes, mão de 
obra especializada, saúde e outros – eles 
transbordam para as cidades circunvizinhas 
aos perímetros de irrigação.

O Produto Interno Bruto (PIB) do muni-
cípio de Jaíba, onde se localiza o perímetro 
irrigado de mesmo nome, alcançou, em 
2013, R$ 388 milhões. Em relação a 2010, 
o crescimento do indicador foi de 79%. Boa 
parte desse crescimento foi amparada pela 
produção agropecuária municipal, cujo PIB 
saiu de R$ 56 milhões, em 2010, para R$ 
114,5 milhões, em 2013, mais de 100% de 
crescimento. O PIB da agropecuária repre-
sentou entre 2010 e 2013, em média, 30% 
do PIB total do município.

Este é um dos muitos exemplos em Minas 
Gerais onde a prosperidade, assim como 
o alimento de cada dia, nasce e cresce no 
campo. É onde campo e cidade interagem e 
se desenvolvem juntos, gerando bem-estar 
social e oportunidades. Um pedaço de Brasil 
que dá certo, puxado pelo incansável labor 
do produtor rural.
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SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

SALAS E AMBiENTES iNTERATiVOS quE
pROpORCiONAM A MELHOR quALiDDE DE ENSiNO,

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

CuRSOS E CApACiTAÇÕES pRESENCiAiS, 
SEMi-pRESENCiAiS, À DiSTÂNCiA E

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

• Lousa interativa touch screen 
• Terminal de ensino multimídia integrado
• Sistema pedagógico digital
• Projetor

• Profissionalizantes
• Técnicos
• Graduação
• Pós-graduação
• MBA

• Servidores
• Computadores Desktop
• Computadores All In One
• Tablets
• Armário de carregamento

• Cadernos brochurão ou aspiral personalizados
• Uniformes diversos personalizados
• Mochilas 
• Agendas escolares

inflação tem reduzido renda
das famílias na capital mineira

O aumento do desemprego 
tem desequilibrado o orçamento 
de muitos consumidores. Como 
reflexo disso, o número de mineiros 
inadimplentes apresentou cresci-
mento de 4,70% em setembro na 
comparação com o mesmo período 
do ano passado. Já em Belo Hori-
zonte a inadimplência superou o 
índice estadual, alcançando o pico 
de 5,22%. Os dados são do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC) da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH). 

O presidente da CDL/BH, Bru-
no Falci, acredita que o aumento 
do nível de desocupação é o 
principal fator responsável pelo 
crescimento da inadimplência no 
estado. “A perda na renda acaba 
prejudicando o equilíbrio entre as 
despesas e as receitas”, afirma. 
Mas o consumidor também tem 
sofrido com o aumento da inflação 
e com as elevadas taxas de juros. 
“A combinação desses fatores têm 
reduzido a renda familiar e levado 
muitos mineiros a entrar em uma 
situação financeira na qual seu 
dinheiro é insuficiente para cobrir 
todas as despesas da casa”, 
completa. 

Falci ressalta que devido ao 
orçamento apertado a saída en-
contrada por muitas pessoas para 
tentar equilibrar as finanças é privi-
legiar o pagamento das despesas 
essenciais para a subsistência do 
lar como água, luz e alimentação. 
“Mas, em compensação a quitação 
de outras dívidas é adiada”, disse. 

Para o presidente da CDL/
BH, outro fator que também tem 
contribuído com o aumento da 
inadimplência é a dificuldade por 
parte das famílias em realizar 
um planejamento financeiro. “A 
primeira orientação para evitar 
o endividamento é pensar antes 
de comprar para evitar compras 
por impulso. É importante refletir 
sobre a necessidade do produto, 
comparar os preços e verificar se a 
compra cabe dentro do orçamento. 
Agindo assim, o consumidor mini-
miza suas chances de se tornar 
inadimplente”, aconselha.

inadimplência 
O endividamento das empre-

sas mineiras também segue a 
mesma tendência de alta apre-
sentada pelos consumidores. Em 

setembro, o número de negócios 
inadimplentes registrou alta de 
15,02% na comparação com 2015. 
O crescimento é o maior dos últi-
mos três anos para essa mesma 
base de comparação. 

De acordo com Falci, essa 
alta demostra efeito negativo na 
piora dos indicadores econômicos 
sobre o caixa das empresas. “Com 
o aumento dos custos e a queda 
na receita, a dificuldade dos em-
presários em quitar seus débitos 
foi ampliada”, esclarece. Já na 
comparação com agosto, a inadim-
plência das empresas apresentou 
alta de 1,47%.

O setor de serviços é o que 
mais está no vermelho. A redução 
no orçamento familiar fez com que 
a inadimplência das empresas do 
ramo crescesse. De acordo com os 
dados do SPC das CDL’s de Minas 
Gerais, o aumento foi de 20,47% 
em setembro, na comparação com 
o mesmo período do ano passado. 
Em 2014, esse índice registrou alta 
de 15,27%.

O presidente da CDL/BH afir-
ma que aumento da inflação está 
pressionando o custo de vida das 
famílias e prejudicando o desem-
penho dos negócios de serviços. 
“A queda na renda está forçando 
os consumidores a adotar uma 
postura mais cautelosa na hora 
das compras. Muitas pessoas têm 
reduzido suas despesas, sobre-
tudo, com restaurantes, escolas 
profissionalizantes e salões de 
beleza”, finaliza.

Bruno Falci: “A primeira orientação
para evitar o endividamento é

pensar antes de comprar”

CD
L/

BH

Minas terá de qualificar 1,4 milhão
de trabalhadores entre 2017 e 2020

Minas Gerais terá de qualificar 
1,4 milhão de trabalhadores em 
ocupações industriais nos níveis 
técnico, superior e de qualificação 
entre 2017 e 2020. Esses profissio-
nais trabalham na indústria ou em 
atividades de serviços ou comércio 
que atendem direta ou indiretamen-
te ao setor industrial. 

As áreas que mais vão de-
mandar formação profissional 
no estado devem ser constru-
ção (450.591), meio ambiente 
e produção (234.726), metal-
mecânica (185.182), alimentos 
(133.440), vestuário e calçados 
(107.418), energia (71.649), veí-
culos (52.930), tecnologias da in-
formação e comunicação (50.005), 
mineração (34.239), petroquímica 
e química (30.660), madeira e 
móveis (27.163), papel e gráfica 
(15.516), pesquisa, desenvolvi-
mento e design (8.442).  

Os dados fazem parte do Mapa 
do Trabalho Industrial 2017-2020, 
elaborado pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai) 
para subsidiar o planejamento da 
oferta de formação profissional da 
instituição. A pesquisa também 
pode apoiar os jovens brasileiros 

na escolha da profissão e, com 
isso, aumentar suas chances de 
ingresso no mercado de trabalho. 
Em todo o Brasil, será necessário 
qualificar 13 milhões de trabalha-
dores em ocupações industriais 
nesse período.

A demanda por formação inclui 
a requalificação de profissionais 
que já estão empregados e aqueles 
que precisam de capacitação para 
ingressar em novas oportunidades 
no mercado.  “O estudo demonstra 
a vitalidade do mercado de trabalho 
no Brasil no horizonte dos próximos 
quatro anos. Profissionais qualifica-
dos terão mais chance de aprovei-
tar as oportunidades que surgirem 
quando a economia voltar a crescer 
e as empresas retomarem as con-
tratações”, afirma o diretor-geral do 
Senai e diretor de Educação e Tec-
nologia da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi. 

Formação de técnicos 
 Para se tornar um técnico, o 

profissional precisa fazer um curso 
com carga horária entre 800h e 
1.200h (1 ano e 6 meses). Esses 
cursos são destinados a alunos 
matriculados ou egressos do en-

sino médio e, ao final, o estudante 
recebe um diploma.  Segundo o 
estudo, cinco áreas destacam-se 
na demanda por formação de téc-
nicos: De acordo com especialistas 
responsáveis pela elaboração do 
Mapa, a área de Meio Ambiente 
e Produção lidera a demanda por 
profissionais com formação técni-
ca, entre outros fatores, porque as 
empresas passaram a ter maior 
controle sobre os impactos am-
bientais dos processos produtivos 
diante de mudanças recentes na 
legislação. Além disso, ganhos de 
produtividade podem ser obtidos 
com a melhoria na gestão do pro-
cesso produtivo, medida importan-
te em cenário de lenta recuperação 
econômica.

Nessas áreas, deve haver 
maior demanda por profissionais 
qualificados em ocupações indus-
triais como supervisores da cons-
trução civil, técnicos de controle da 
produção e técnicos em eletrônica, 
entre outras. 

Já os cursos de qualificação 
são indicados a jovens ou profis-
sionais, com escolaridade variável 
de acordo com o exercício da 
ocupação, e buscam desenvolver 
novas competências e capacida-
des profissionais. Ao final, o aluno 
recebe um certificado de conclu-
são.  As áreas com maior demanda 
por profissionais com qualificação 
de mais de 200 horas, de acordo 
com o Mapa do Trabalho Industrial 
2017-2020 serão:

De acordo com especialistas 
do Senai, a exportação de com-
modities agrícolas (carnes, açúcar, 
derivados da soja) deve gerar 
empregos no setor de alimentos 
entre 2017 e 2020, o que ajudaria 
a explicar a forte necessidade por 
formação de profissionais nesse 
setor. O metalmecânico, por sua 
vez, tende a crescer a depender 
da demanda por bens de consumo 
duráveis.  

Segundo o Mapa, entre as 
dez ocupações mais em alta nos 
próximos anos, estão cozinheiros 
e operadores de máquinas para 
costura de peças de vestuário. 
Para saber mais sobre a Olimpíada 
do Conhecimento acesse: www.
senaiolimpiadas.com.br

diretor do senai e da cni, rafael lucchesi
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Atividades físicas orientadas para você e sua família

Escolha já a sua e venha se mexer

Natação
Hidroginástica

Judô
Voleibol

Musculação
Futebol

Condicionamento Físico
O trabalho será realizado com supervisão de educadores físicos

Associação Cristã de Moços em Minas Gerais
Rua Tietê, nº 292 - Caiçara - BH/MG

Vendas pela internet fez país faturar
R$ 19 bilhões no primeiro semestre

O e-commerce também foi 
prejudicado pela crise econômi-
ca que tem assombrado o país 
nos últimos anos. Entretanto, 
após as mudanças no governo, 
o setor começou a sentir um 
leve impulso. De acordo com o 
relatório Webshoppers do e-Bit 
2016, os dois últimos meses 
do primeiro semestre apresen-
taram recuperação de vendas 
em 5,2% e um faturamento de 
R$ 19,6 bilhões. 

Os dados da pesquisa 
reforçam o impacto que o au-
mento do desemprego causou 
na economia, principalmente 
no poder de compra da classe 
C. O período analisado apre-
sentou uma queda de 2% no 
volume de pedidos se compa-
rado a 2015. Porém, o valor 
médio gasto pelo consumidor 
foi de R$ 403,46, 7% a mais 
que o ano anterior. O estudo 
aponta ainda que a migração 
dos consumidores do varejo 
tradicional para o ambiente vir-
tual fortaleceu o e-commerce, 
pois cerca de 23,1 milhões 
de pessoas realizaram pelo 
menos uma compra virtual no 
primeiro semestre. 

Perfil do consumidor

Segundo o relatório, a 
participação feminina tam-
bém continuou maior neste 
primeiro semestre, foram 
51,87% de mulheres. Em 
relação à renda familiar, 34% 
informaram receber valores 
inferiores a R$ 3 mil. Outras 
peculiaridades do perfil do 
consumidor é a idade, 60% 
dos consumidores têm entre 
25 e 40 anos. 

Em destaque, a região Su-
deste ocupa o primeiro lugar 
na lista na participação das 
vendas on-line. A sondagem 
realizada pela Fecomércio 
MG sobre o mercado digital 
com os consumidores mostra 
que 43,1% dos belo-horizonti-
nos já fizeram compras on-line 
e 42,1% das pessoas deixa-
ram de comprar algum artigo 
em lojas tradicionais para 
adquiri-lo em lojas virtuais. 

Devido à comodidade e 
aos melhores preços, o ana-
lista de sistemas, Hilton Paulo 
Saleme, 25, sempre compra 
pela internet. Ele conta que 
se tornou um consumidor 
virtual aos 13 anos e desde 
então não parou. “Gasto em 
média R$ 100,00 por mês e 
os itens que mais compro são 
roupas”, diz. Hilton explica que 
a preferência por esse canal 
de vendas é porque conse-
gue acompanhar os preços 
por meio de aplicativos de 
comparação, assim, segundo 
ele, é mais fácil fechar bons 
negócios.  

A enfermeira Sueli de Oli-
veira, 40, utiliza o comércio 
eletrônico desde 2005. Ela 
disse que compra um pouco 
de tudo na rede, desde livros 
até móveis. “Sapatos, roupas, 
eletrônicos e eletrodomésticos 
são artigos que sempre procu-
ro. Dependendo do valor da 
compra, quando é maior de R$ 
500,00, eu divido”, conta. Além 
da praticidade, ela enumera 
vários pontos positivos. “Não 
preciso sair de casa, o preço 
na maior parte do tempo é me-
nor, não sofro com persuasão 
de vendedor e ainda posso pe-
gar as especificações técnicas 
dos produtos”, salienta. 

Na contramão da tendên-
cia, o estudante e cobrador 
Igor Vinicius Ferreira da Silva, 
21, prefere fazer as suas aquisi-
ções pessoalmente. Ele explica 
que teme pela segurança dos 
dados e por ser lesado durante 
a compra. “Mesmo perten-
cendo à geração virtual, não 
gosto de comprar pela internet. 
Comprei apenas 3 vezes e com 
indicação de pessoas que já 
tinham utilizado o site”, destaca. 

Fora da rede

O tradicionalismo mineiro 
reflete na atuação do co-
mércio no Estado. Entre os 
empresários entrevistados 
pela Fecomércio MG, 59,7% 
apontam que não têm interes-
se em trabalhar com vendas 
pela internet. O economista 
da federação, Guilherme Al-
meida, ressalta que a questão 
cultural interfere na hora do 

empresário dar um passo em 
direção à tecnologia. “O mer-
cado estabelecido na capital e 
no Estado é formado, em sua 
grande parte, por pequenas 
e microempresas. Em alguns 
casos não há capacidade téc-
nica para expandir a atuação 
no varejo on-line e, em outros 
é devido à cautela e tradição”, 
ressalta.

Os que já oferecem seus 
produtos on-line somam ape-
nas 23,1% dos entrevistados. 
A pesquisa sinaliza que os 
motivos para o baixo índice 
são a falta de planejamento 
e conhecimento (25,4%), 
ausência de mão de obra 
especializada (19%) e, entre 
as dificuldades para colocar 
os seus produtos on-line, a lo-
gística aparece com principal 
fator negativo. 

O economista alerta que o 
mercado on-line é uma tendên-
cia mundial e que os consu-
midores estão cada vez mais 
utilizando essas plataformas. 
Entretanto, ainda há espaço 
para os dois mercados em 
Belo Horizonte. “A pesquisa 
com o consumidor mostra que 
57% dos analisados ainda não 
compraram pela internet, fato 
explicado pelo comportamento 
cultural mineiro”, acredita. 

Almeida acrescenta que o 
ponto-chave nesse momento 
é fazer uma atuação conjunta, 
utilizando os dois meios de 
vendas, pois as grandes lojas 
já fazem esse trabalho. “Hoje 
podemos dizer que não existe 
uma fidelização em uma só 
modalidade, pois os consumi-
dores utilizam ferramentas de 
busca por melhores preços e 
pesquisam mais, tanto na loja 
física quanto na internet. Isso 
permite atrelar qualidade e 
preço”, conclui. 

Black Friday em números

A tão esperada temporada 
de preços baixos tem data 
marcada, dia 25 de novembro. 
O evento tem ganhado mais 
adeptos desde 2010, quando 
o faturamento virtual saltou de 
R$ 3 milhões para R$ 1,5 bi-
lhão em 2015, segundo dados 
da ClearSale. 

A capital mineira ficou 
em terceiro lugar no índice 
de vendas, atingindo a mar-
gem dos R$ 34.824.138,00 
milhões no ano passado. A 
expectativa desde ano é de 
que o volume de pedidos al-
cance 106,5 milhões, número 
próximo ao apresentado em 
2015. O tíquete médio desta 
temporada deve alcançar R$ 
418,00, valor acima ao gasto 
pelo consumidor virtual no ano 
passado.

no Brasil cerca de 23,1 milhões de pessoas
realizaram pelo menos uma compra virtual
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BH convention & Visitors Bureau

BH investe em hotelaria moderna e competitiva

Restaurante Cancun
Av. Monteiro Lobato,124 - Cidade Nobre
Telefone (31) 3221-8645
sabrinaapaula@hotmail.com

Restaurante A Kilo Mineiro
Av. Castelo Branco,703 - Horto
Telefones (31) 3822-5535
restauranteakilomineiro@hotmail.com

Restaurante Cozinha Vovó ilma
Av. Pero Vaz de Caminha, 402 - Bom Retiro
Telefone (31) 3823-3506

iPAtinGA
Restaurante e pizzaria Sabor a Mais
Rua Eugênio Fontainha,73 - Manoel Honório
Telefone (32) 3216-3080
restaurantesaboramais@ hotmail.com

Bacco Restaurante
Av. Independência,1850 - São Mateus 
Telefones (32) 3249-1850

Restaurante Servir
Av. dos Andradas,1215 - Fábrica
Telefone (32) 3311-9200

Restaurante Estação Geraes
Rua Santo Antônio,650 - Centro
Telefone (32) 0000-0000

Juiz de ForA

Restaurante Favoritto
Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Restaurante Favoritto
Rua Tupinambás,58 - Melo
Telefone (38) 3222-5353
restaurantefavoritto@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. Gov. Magalhães Pinto,4910 - Jaraguá
Telefone (38) 3215-1550
churrascariachimarraomoc@yahoo.com.br

Churrascaria Chimarrão
Av. João Naves de Ávila,790 - Cazeca
Telefone (34) 3236-6329
churrascariachimarrao@netsite.com.br

Churrascaria Tropeiro
Av. João Naves de Ávila,1374 - Sta. Maria
Telefone (34) 3236-3602
churrascariatropeiro@netsite.com.br

Toco Churrascaria
Av. Mestra Fininha, 3185 - Morada do Sol 
Telefone (38) 3212-3001

montes clAros

uBerlândiA

o Jornal edição do Brasil, circulando ininterruptamente há mais de 30 anos, se destaca por ser o único semanário 
mineiro com linha editorial opinativa. utilizando-se de modernas técnicas de jornalismo, com matérias curtas e bem 

elaboradas, detém o respeito dos mais importantes setores políticos, econômicos e empresariais do Estado.

Restaurante Chafariz
Rua São José,167 - Centro
Telefone (31) 3551-2828
chafarizouropreto@gmail.com

Restaurante Chão de Minas
Rua Nossa Sra. Auxiliadora, 29 - Sta. Luzia
Telefones (31) 3551-2828 / 3553-1384
chafarizouropreto@gmail.com
chaodeminas@yahoo.com.br

Café Gerais
Rua Conde de Bobadela,122 - N. Cachoeirinha
Telefone (31) 3551-5097
opassopizzajazzo@gmail.com

ouro Preto

Ambrósios Grill
Av. Getúlio Vargas, 8 - Funcionários
Telefone (31) 3262-4113
marketing@ambrosios.com.br

Armazém Dona Lucinha 1
Rua Padre Odorico,38 - São Pedro
Telefone (31) 3227-0562
donalucinha@donalucinha.com.br

Restaurante Casa dos Contos
Rua Rio Grande do Norte,1065 - Funcionários
Telefone (31) 3261-5853
macielnovosul@bol.com.br

patuscada
Av. Bernardo Monteiro,1548 - Funcionários
Telefone (31) 3213-9296
patuscada@patuscada.com.br

pinguim - Choperia e Restaurante
Rua Grão Mogol,157 - Sion
Telefone (31) 3282-2007
mktpinguimbh.com.br

Restaurante do Minas 1
Rua da Bahia,2244 - Lourdes
Telefone (31) 3516-1310
restaurantedominas@gmail.com

Restaurante Maria das Tranças
Rua Professor Morais,158 – Savassi
Telefone (31) 3261-4802
administrativo@mariadastranças.com.br

Restaurante Fogo de Chão
Rua Sergipe,1208 - Savassi
Telefone (31) 3227-2730
bh@fogodechao.com.br

Belo Horizonte
Em 2014 foram inaugurados 

dezenas de novos hotéis na 
capital mineira. Hoje, a cidade 
conta com estabelecimentos 

novos, modernos, bem equipados 
e para todos os bolsos e gostos em 
todas as regiões. São 162 hotéis 
com mais de 31 mil leitos – mais 
de 15 mil quartos -, e em toda a 
região metropolitana são mais 82 
estabelecimentos totalizando 42 mil 
leitos. E esse número vai aumentar 
em 2017. Novos hotéis econômicos 
e de superluxo à vista, unindo aos já 
existentes, inclusive novos hostels. 

São 47 hotéis na região metro-
politana que possuem espaços em 
variados tamanhos para eventos 
totalizando mais de 10 mil metros 
quadrados, com destaque aos maio-
res espaços no Actuall Centro de 
Convenções e Hotel, no Ouro Minas, 
no Mercure Lourdes, no Dayrell Con-
venções e Hotel, no BH Othon Palace 
e no Tauá. São centenas de eventos 
corporativos que acontecem mensal-
mente e neles muitas oportunidades 
para novos negócios.

Este forte segmento econômico 
emprega em Minas Gerais mais 
de 33 mil pessoas, sendo uma boa 
porcentagem de primeiro emprego, 
como em toda a cadeia produtiva 
do turismo. Turismo significa desen-
volvimento econômico e social no 
município.

Dentro do Turismo de Negócios 
e Eventos, o forte da cidade é receber 
executivos corporativos que fazem 
aqui reuniões, treinamentos, visitas 
técnicas e novos investimentos. 
Esse executivo é um turista, que 
usufrui da hospedagem em hotel, 
da alimentação em restaurantes e 
bares, do transporte em táxi ou uber, 
etc. E consequentemente colabora 
no pagamento da Room Tax, contri-

buição necessária para que o destino 
se expanda e cresça em qualidade. 

Room Tax é uma contribuição 
voluntária do turista de lazer, de ne-
gócios e eventos, recolhida em todos 
os destinos junto à diária, variável 
em seu valor conforme a categoria 
do hotel em que se hospeda. Ela 
é recebida pelo hotel e repassada 
ao Convention & Visitors Bureau 
local/regional e retirado o imposto 
devido. É com essa taxa, que o 
C&VB – instituição mundialmente 
reconhecida do destino - trabalha na 
sua função principal de promoção e 
posicionamento da cidade frente ao 
Brasil e ao mundo, atraindo um fluxo 
turístico de qualidade, envolvendo 
setores econômicos e instituições de 
ponta, e levando nossos diferenciais 
e vantagens competitivas. E a ABIH 
com seus hotéis são grandes parcei-
ros nessa ação.

Para que o destino BH seja 
competitivo é importante a existência 
de entidades representativas e fortes. 
Em Minas Gerais, a ABIH com seus 
65 anos realiza papel fundamental 
atuando junto aos hotéis na busca de 
uma maior qualidade de atendimento.  

Mobilizando a hotelaria – ativos 
da ordem de R$ 4 bilhões na região 
metropolitana -, a ABIH valoriza a 
profissionalização da Cadeia Produ-
tiva do Turismo, com seus gerentes e 
equipes capacitados no bem atender 
aos turistas que aqui vêm. O último 
equipamento hoteleiro inaugurado 
recentemente – Intercity Expominas 
– significou um investimento de R$ 
70 milhões na cidade, gerando novos 
empregos e renda. 

Em todo o mundo, um forte 
atrativo para turistas de lazer são 
os famosos restaurantes de hotéis. 
Em Paris, Nova York, Singapura, 
Tóquio, todos os restaurantes estão 

no roteiro dos turistas mais exigentes. 
Relembrando o passado recente, o 
restaurante do Normandy Hotel era 
o mais chique da cidade e, hoje, os 
novos hotéis possuem restaurantes 
com chefs famosos e uma culinária 
contemporânea.

Com a transformação de BH em 
cidade turística, hotéis estão tendo 
a oportunidade de vender a capital 
mineira e região metropolitana para 
o turista de lazer. Destacamos três 
ícones dos atrativos existentes: o 
Complexo Moderno da Pampulha, o 
Circuito Liberdade e os Mirantes da 
Serra do Curral. 

Essa transformação traz mu-
dança de hábitos, tanto para o 
morador local quanto para o visi-
tante. Ao invés de ficar em casa de 
parentes e amigos, desfrutar de um 
bom ambiente hoteleiro – diárias 
bem convidativas -, com aquele 
café da manhã visto em filmes, 
espaços de lazer com piscinas, 
saunas, SPA com massagens, 
fitness bem equipado e, às vezes, 
com personal, de uma gastronomia 
única no restaurante tomando um 
excelente vinho ou espumante, ou 
quem sabe aquela cachaça ou cer-
veja artesanal premiada. Usufruir do 
conforto de uma cama enorme com 
muitos travesseiros, daquela ducha 
com sabonetes especiais e/ou da-
quela hidro com sais, da liberdade 
de ir e vir com informações daquilo 
que queremos experimentar, da 
segurança existente. Tudo isso 
reflete a magia que se encontra 
por trás de uma hospedagem em 
um hotel! Uma rica e inesquecível 
experiência.

BH recebe a todos de braços 
abertos, e é você, recepcionista 
hoteleiro, o guardião da nossa hos-
pitalidade! BH aos Olhos do Mundo!

O empresário Vittorio 
Medioli e prefeito eleito de 
Betim, juntamente com o 
advogado Vicente Amorim 
estão organizando a vinda 
do governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin a 
Belo Horizonte, para um 
almoço com cerca de 100 
empresários cuja lista de 
convidados terá sugestão 
capitaneada pelo próprio 
prefeito eleito. Os primei-
ros contados já foram fei-
tos por meio da assessoria 
do governador e os deta-
lhes do evento dependem 
da agenda do chefe do 
Executivo paulistano.

Almoço em torno de
Geraldo Alckmin

Alckmin vai receber
homenagem em BH
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KALiL – Cada gesto ou mesmo cada movimento do prefeito eleito da 
cidade será seguido de perto pela imprensa local, que vai conferir tudo 
aquilo que ele prometeu: ser apolítico e não fazer da prefeitura um cabide 
de emprego dos vereadores que, normalmente, ajudam a povoar os cargos 
públicos municipais em prol de seus apadrinhados em troca de apoio à 
administração na Câmara. Alexandre Kalil já nomeou o vice-prefeito da 
sua chapa, o deputado Paulo Lamac, como coordenador político e vai 
falar em seu nome com os vereadores. Kalil já disse que não vai trocar 
apoio por cargos e se isso acontecer, é claro, será um prato cheio para a 
imprensa que vai desmascarar suas intenções de campanha. O prefeito 
eleito informou que vai pedir apoio aos vereadores para tocar obras e 
melhorar BH porque acha que cada um está interessado nisso. Se Kalil 
começar a demitir apadrinhado de vereador, o troco vem de imediato. 
Paulo Lamac já começou a ouvir as necessidades de cada um. 

medalha JK

ex-presidente da Acminas, roberto luciano Fortes Fagundes, presidente da
Acminas, lindolfo Paoliello e o homenageado luiz otávio Pôssas Gonçalves
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SuGESTÃO – Se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) resolver cassar 
a chapa Dilma/Temer, o Congresso Nacional terá que eleger um sucessor. 
Já há articulações de fazer do ex-presidente Fernando Henrique esse 
“presidente tampão” para resolver todos os nossos problemas. 

AÉCiO – A imagem do senador Aécio Neves ao lado de João Leite, 
logo após o resultado das eleições, foi muito interessante. Era um misto 
de decepção e, ao mesmo tempo de alegria, porque o PSDB da qual ele 
é o presidente nacional havia saído vitorioso das urnas em várias capitais 
brasileiras, enquanto que o PT, seu principal oponente, foi completamente 
destroçado onde disputou eleição. No entanto, foi uma derrota para Aécio 
a não eleição de João Leite e isso vai dificultar sua vida política em nosso 
Estado, já que ele ainda não decidiu fixar residência em Minas.

paulo Brant que, na última hora, foi descredenciado por Marcio 
Lacerda como representante do PSB, disse outro dia que seria melhor 
como candidato e poderia perder, mas receberia mais votos.

A prefeitura está reformando e aumentando o tamanho do passeio 
da Alameda Ezequiel Dias, onde se concentra alguns hospitais e clíni-
cas importantes, além de uma faculdade.  Essa obra desnecessária já 
ganha a repulsa de quem vive na área: alargar o passeio é prejudicar 
quem chega e sai. Parece que há um ódio na BHTrans contra os 
motoristas que precisam de estacionamento. 

Kalil está pensando em acabar com algumas ciclovias do centro 
da cidade e que vem dificultando o tráfego de veículos de várias ruas. 
Vai ser aplaudido de pé!

Na reforma política, o PT não vai mais defender o voto em lista 
fechada, já que o número 13 não irá mais sensibilizar o eleitorado. O 
partido vai defender o atual modelo e lançar o máximo de nomes co-
nhecido do partido para a Câmara Federal garantindo assim recursos 
do fundo partidário.

No dia 8 de novembro, o Conselho Regional de Administração de 
Minas Gerais (CRA-MG) realiza juntamente com o Instituto Brasileiro 
de Executivos de Finanças (IBEF) e com a Cooperativa de Crédito dos 
Empresários Industriais Vinculados à Fiemg (Credifiemg), uma noite de 
palestras sobre o tema “Operações Financeiras via Cooperativismo”. 
As palestras vão ocorrer no auditório da Fiemg: Av. do Contorno, 4.456 
– 4º andar, Funcionários – Belo Horizonte/MG, às 19h.

domingo, dia 06 de novembro
Juarez Quintão Hosken
Deputado Ivair Nogueira
Sra. Marilaine Magalhães Silveira - mulher do deputado 
Alencar da Silveira.
Dr. Agilio Monteiro
Jornalista Mábila Soares 

segunda-feira, 7
Daniela Portela 
Engenheiro Maurício Andrés
Roberto Vital
Michel Ângelo – coordenador de Esportes da Rádio Itatiaia

terça-feira, 8
Publicitário Simão Lacerda 
Agostinho Bertoline Neto 

Quarta-feira, 9 
Edson Nunes 
Jornalista Paulo Cesar de Oliveira 
Jornalista e chargista Som Salvador 

Quinta-feira, dia 10
João Dias - Rei da Feijoada 
Inspetor Alberto Paulo 
Priscila Dias Bruzafero 

sexta-feira, 11
Muraí Caetano – Xico da Cafua 
Dona Emília - mulher de Pacífico Mascarenhas 
Deputado Newton Cardoso Filho 

sábado, 12 
Mauro Cardoso 
Érika Bispo
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A Multimarcas é uma sólida 
administradora de consórcios, com 
mais de três décadas de atuação no 
mercado. Tem matriz em Belo 
Horizonte e representações de 
vendas dotadas de centenas de 
profissionais capacitados para 
atender aos seus clientes e parceiros 
em vários estados da federação. 
Estes são alguns dos fatores que 
fazem da Multimarcas um dos 
melhores consórcios do país.

Taxas competitivas
Não cobra juros
compensatórios
Prazos longos
Prestações menores
Atendimento
diferenciado
Credibilidade
Fiscalizada pelo
Banco Central

Se toda criança tem direitos e 
merece ser bem cuidada e receber 
carinho, imagine como vivem os 
pequenos que, em situação de 
extrema vulnerabilidade, tiveram 
de ser afastados dos pais por terem 
sofrido violência familiar, abuso 
sexual, ficados órfãos ou passam 
por grandes dificuldades sociais 
e econômicas. Esta é a realidade 
de crianças de zero a seis anos 
que são encaminhadas a abrigos 
institucionais de Belo Horizonte 
diversas regiões do Estado, onde 
permanecem à espera de adoção 
ou até que a família volte a ter 
condição de cuidar delas.

“Para atenuar o sofrimento 
das crianças que, para sua própria 
segurança, precisam ser retiradas 
de perto da família que deveria 
protegê-las, lançamos, no dia 28 
de outubro, para marcar o encer-
ramento da comemoração do mês 
das crianças, a campanha Chá 
de Fraldas Servas, em parceria 
com a Drogaria Araújo”, explica 
a presidente do Servas, Carolina 

Oliveira Pimentel, que desde a 
maternidade tem o olhar cada vez 
mais atento às necessidades de 
gestantes e crianças em situação 
de vulnerabilidade social.

 Desde o início de 2015, o 
Servas já promoveu quatro cursos 
que ensinam os cuidados básicos 
com a mãe e o bebê. Para comple-
mentar essa proposta e, desta vez, 
atender crianças de zero a seis 
anos, a instituição lança, agora, o 
Chá de Fraldas Servas.  

A iniciativa vem fazer frente 
à enorme demanda de creches e 
abrigos institucionais que chega 
diariamente ao Servas. Isso por-
que, sozinhos, os abrigos não têm 
recursos para oferecer artigos de 
necessidade básica como fraldas, 
pomadas, sabonetes, mamadeiras, 
leite e alimentos específicos, como 
suplementos nutricionais dos quais 
crianças desnutridas precisam para 
ter uma alimentação completa. 

“São bebês e criancinhas que 
chegam aos abrigos em situação 
de extrema fragilidade em função 

de um histórico de violação de seus 
direitos básicos”, esclarece a direto-
ra de assistência social do Servas, 
Cristina Aires. Segundo ela, é im-
portante lembrar que as crianças 
abrigadas não estão simplesmente 
longe de casa. Foram acolhidas 
por meio de medidas judiciais pro-
visórias, na maioria das vezes sem 
qualquer estrutura familiar. 

Em uma realidade muito dife-
rente dos pequenos que vão para 
a escolinha e carregam na mochila 
algumas mudas de vestuário, 
brinquedos e alimentos, as que 
chegam aos abrigos estão apenas 
com a roupa do corpo. Para ajudá-
-las, basta entrar no site http://
www.araujo.com.br/list/chadefral-
dasdoservas.

Todas as doações serão distri-
buídas em creches e instituições 
de assistência a crianças em 
situação de vulnerabilidade social 
e sob medidas protetivas da Vara 
da Infância e Juventude em Belo 
Horizonte, região metropolitana e 
interior de Minas Gerais.

Segunda, 7 de novembro,
em todas as salas Cinemark.*

A renda será revertida para iniciativas de apoio ao cinema nacional. Paulo Gustavo não 

cobrou cachê. O Projeta Brasil Cinemark tem grande colaboração de todos os produtores 

e distribuidores que cedem seus flmes para o evento.

Filmes
nacionais

R$3
,00
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Assista ao melhor 
do cinema nacional
por um preço especial.
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Você sabia que a cada hora 
sete novos casos de cân-
cer de próstata são desco-
bertos no Brasil? E você 

sabia que os casos diagnosticados 
no início apresentam chances de 
cura de quase 90%? Foi pensando 
em conter as mortes que surgiu a 
campanha Novembro Azul. Este 
mês é internacionalmente dedicado 
às ações relacionadas ao câncer 
de próstata e à saúde do homem.

O câncer de próstata é o sexto 
mais comum no 
mundo e o segun-
do mais comum 
entre os homens 
(perde apenas para 
o câncer de pele 
não melanoma). 
Segundo estima-
tivas do Inca, em 
2016 se somarão 
mais de 60 mil no-
vos casos da doença no país. Ainda 
assim, há resistência em fazer a 
prevenção, o que levou a Socieda-
de Brasileira de Urologia a realizar 
um estudo que apontou que 51% 
dos homens nunca consultaram 
um urologista. 

A doença não tem prevenção, 
por isso o seu diagnóstico precoce 
é essencial para o tratamento cura-
tivo. Hoje em dia, é possível até 
mesmo não retirar o tumor, quando 
ele é de baixo risco, e realizar a 
vigilância ativa, que consiste em 
apenas acompanhar sua evolução.

O exame físico (de toque) é 
o grande tabu que ainda impede 
muitos homens de procurar a pre-
venção, porém, pouca gente sabe 
que o procedimento realizado pelo 
médico dura apenas 10 segundos 
e é indispensável na descoberta 
precoce da doença, não podendo 
ser substituído por qualquer outro 
exame, como o de sangue ou ul-
trassom, por exemplo. 

O objetivo do teste é analisar 
a consistência da próstata, o ta-
manho e a possível existência de 

lesões palpáveis através do reto 
na glândula. Esse exame ainda 
gera muita polêmica e, por isso, a 
conscientização sobre a gravidade 
da doença é tão importante. O 
exame de toque é mais utilizado e 
eficaz quando aliado ao exame de 
sangue PSA (antígeno prostático 
específico, na sigla em inglês), 
podendo identificar o aumento 
de uma proteína produzida pela 
próstata, o que seria um indício 
da doença. Para um diagnóstico 

final, é necessário 
analisar parte do 
tecido da glândula, 
obtida pela biópsia 
da próstata, guiada 
por ultrassom.

A Sociedade 
Brasileira de Urolo-
gia recomenda que 
os homens com 45 
anos ou mais façam 

um exame de próstata anualmen-
te. O câncer de próstata ocorre 
principalmente em homens mais 
velhos. Cerca de seis em cada 10 
casos são diagnosticados após os 
65 anos, sendo raro antes dos 40 
anos. Assim, recomenda-se que a 
prevenção passe a ser feita a partir 
dos 45 anos, se houver casos de 
câncer de próstata na família. Se 
não existirem, o homem deve visi-
tar o urologista anualmente a partir 
dos 50 anos.

Quanto aos sintomas, que só 
aparecem no estágio avançado da 
doença, é importante saber que a 
existência do tumor pode provocar 
dificuldade de urinar, frequência 
urinária alterada ou diminuição da 
força do jato da urina, dor óssea, 
insuficiência renal e dores fortes 
no corpo, neste caso devido às 
metástases.

Agora é a hora de despir-se 
do preconceito e consultar-se com 
um urologista, ou com seu médico 
generalista. Faça o exame pre-
ventivo, tire suas dúvidas, quebre 
preconceitos e preserve a sua vida!

70% dos brasileiros assumem que 
 tomam remédio por conta própria

Em Belo Horizonte, o cenário não é muito diferente

Quem nunca sentiu um mal-estar e, com 
base nos sintomas, tomou um remédio 
que tinha no armário? O hábito da 
automedicação está cada vez mais 

presente na vida do brasileiro. Um estudo feito 
pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação 
para o Mercado Farmacêutico (ICTQ) apontou 
que 70% da população assume se autome-
dicar.

Em Belo Horizonte, a história não é muito 
diferente: 62% dos moradores admitem o há-
bito, sendo que 46% deles aumentam a dose 
caso o remédio não faça efeito imediato e 30% 
preferem pesquisar os sintomas na internet ao 
invés de procurar auxílio médico.

O presidente da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica - Regional Minas Gerais 
(SBCM-MG), Oswaldo Fortini, explica que a 
automedicação é um perigo, pois a doença 
pode ficar omitida. “Na maioria das vezes, a 
pessoa toma um remédio baseado no que está 
sentindo e ele faz efeito apenas nos sintomas 
e não na doença em si. Isso pode fazer com 
que o problema fique escondido, pois os sinais 
foram sanados com o medicamento. Além 
disso, a pessoa não saberá qual é a dosagem 
correta e a quantidade ingerida é fundamental 
para o sucesso do tratamento”.

Fortini alerta também que: “Às vezes, a 
pessoa já toma uma medicação controlada e 
ao usar qualquer outro remédio, sem prescri-
ção, pode ter sérias complicações. Um pode 
cortar o efeito do outro, além disso, a pessoa 
pode ter reações alérgicas, intoxicações e até 
mesmo morrer”.

“dr. Google”
Para Fortini, um grande problema da 

atualidade é que muitos pacientes preferem 
procurar mais sobre qualquer doença na 
internet ao invés de ir ao médico. “As pes-
soas tem a informação, mas não possuem o 
conhecimento. Por isso, pesquisar os sinto-
mas na internet ajuda, pois pode esclarecer 
dúvidas, entretanto, também atrapalha, já que 
os indivíduos leem um artigo e acreditam que 
entendem tudo de determinada patologia, não 
é bem assim. Leva pelo menos 8 anos para 
alguém se tornar médico, logo, não é um site 
que vai dar a solução, além do mais, vários 
portais não têm base científica”.

 Facilidade x Perigo
O presidente da SBCM-MG conta que a 

dificuldade ao acesso de uma consulta médica 
é um dos fatores que leva às pessoas a auto-
medicação. “Os grandes planos de saúde têm 
dado alternativas como marcar consultas pelo 
telefone, internet e até mais espaço para aten-
dimento. O SUS, por sua vez, deveria fazer o 
mesmo, mas infelizmente não é o que acontece”. 

Fato que comprova isso é que a body 
piercer Maitê Machado diz que se automedi-
ca e explica o porquê. “Fiquei 7h esperando 
para ser atendida em um hospital particular. 
Com a rotina que levo, é impossível deman-
dar todo esse tempo, então é muito mais 
fácil ir até a farmácia e comprar um remédio. 
Inclusive, já comprei até mesmo antibiótico 
sem receita, mas fiquei com medo de tomar 
o remédio”.

Lamentavelmente, esse tipo de situação é 
tão corriqueira que Fortini acredita que deveria 
haver mais controle em cima das vendas de 
medicamentos. “No mundo inteiro os remédios 
mais usados são anti-inflamatórios, analgési-
cos e antitérmicos, muitos deles têm potenciais 
de complicação e precisam ser controlados 
para limitar os problemas que podem surgir”.

A assessora técnica do Conselho Regional 
de Farmácias de Minas Gerais (CRF/MG), 
Danyella Domingues, afirma que há um rigoroso 
controle em cima da venda de medicamentos. 

“Os remédios controlados e antibióticos só de-
vem ser vendidos mediante a prescrição médica, 
porém, existem comerciantes que tentam burlar 
o sistema. Por isso, é essencial que o próprio 
paciente tenha a consciência do risco que corre 
ao fazer o uso errado de uma medicação”.

Fiscalização
Danyella comenta que o controle é feito pelo 

CRF com base nos grupos de medicamentos. 
“Os remédios são divididos entre livres, que são 
os que não precisam de receita; controlados, os 
que a pessoa já toma, porém com prescrição 
médica e os antimicrobianos, que são antibió-
ticos, que precisam de prescrição”. Com base 
nisso, é feita a administração da venda. “É 
necessário que o estabelecimento tenha um 
farmacêutico durante todo o seu período de 
funcionamento e esse profissional é responsá-
vel pela compra, aquisição e controle da venda. 
Quando a farmácia recebe uma determinada 
prescrição, ela precisa notificar à vigilância sa-
nitária de que esse medicamento foi vendido”.

No entanto, o vigilante sanitário Paulo 
Nogueira, ressalta que existem dificuldades 
nesse processo explicado pela assessora 
técnica do CRF/MG. “É difícil conseguir fis-
calizar porque não temos o poder de produzir 
provas, antes de chegar ao local eu tenho 
que me identificar, assim, ainda que aquele 
estabelecimento forneça medicamentos de 
forma irregular, com a presença do vigilante, 
eles vão se recusar a vender”.

E não é só isso, ele explica que mesmo 
que sejam feitas denúncias, eles não pode-
rão agir. “Ainda que nos apresentem provas, 
como vídeos, fotos etc, isso não adiantará 
para atuarmos o estabelecimento. A vigilância 
não é polícia. Temos uma limitação que é o 
fato de não conseguirmos flagrar a venda irre-
gular. A única forma de acompanhar a venda 
é com retenção de receita - controlados -, 
pois conseguimos saber o que foi vendido e o 
que está no estoque. Deste modo, é possível 
confirmar a irregularidade”.

É importante esclarecer que também é fei-
to um controle dos remédios que não necessi-
tam de receita médica por meio de campanhas 
publicitárias. “Nenhuma ação pode induzir a 
pessoa ao consumo. Nós orientamos a todos 
de que é preciso o auxílio do farmacêutico, que 
está apto para indicar medicamentos ou até 
mesmo indicar um médico para o paciente”, 
conclui Danyella.

46% das pessoas aumentam a dose
caso o medicamento não faça efeito

“É essencial que o próprio
paciente tenha a consciência
do risco que corre ao fazer o

uso errado de uma medicação”

natália macedo
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novembro Azul: troque
o preconceito pela vida

o objetivo do
teste é analisar
a consistência

da próstata

servas lança chá de fraldas on-line para
bebês e crianças de abrigos institucionais
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

“Gata em telhado de zinco Quente”
fica em BH até o dia 28 de novembro

A peça “Gata em Telhado de 
Zinco Quente” está em cartaz 
na capital, no Centro Cultural 
Banco do Brasil, na Praça da 
Liberdade. O drama já passou 

por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e 
ficará em Belo Horizonte até o dia 28 de no-
vembro. Clássico de Tennessee Williams, 
a montagem é feita pelo grupo Tapa, com 
direção de Eduardo Tolentino de Araújo, 
tradução de Augusto Cesar e traz no elenco 
Bárbara Paz, Zécarlos Machado, Augusto 
Zacchi, André Garolli, Fernanda Viacava e 
Noemi Marinho.

O texto de Tennessee Williams foi ven-
cedor do Prêmio Pulitzer em 1955, e adap-
tado para o cinema em 1958, recebendo 
seis indicações ao Oscar, incluindo Melhor 
Filme, Melhor Ator para Paul Newman e 
Melhor Atriz para Elizabeth Taylor, no papel 
que, agora, é interpretado por Bárbara Paz.

A peça conta a história de uma família 
obcecada pela herança de um patriarca 
doente. A obra se revela bastante atual na 
sua abordagem da ambição e da compe-
titividade desmedida em nome da riqueza 
material e do status. As semelhanças se 
acentuam ainda mais pela região onde se 
passa a ação, no Sul dos Estados Unidos. 
O local tem um passado escravagista 
assim como o Brasil: “Esta família de lati-
fundiários mimados e sem valores culturais 
permanece presa aos preconceitos e à 
juventude”, explica o diretor. 

A obra narra a celebração do aniver-
sário de 65 anos de Paizão (Zécarlos 
Machado), um rico patriarca de uma família 
sulista americana. Ele recebe, ao lado de 
Mãezona (Noemi Marinho), a visita dos 
filhos Brick (Augusto Zacchi) e Gooper 
(André Garolli), acompanhados das res-
pectivas esposas, Maggie (Bárbara Paz) 
e Mae (Fernanda Viacava). Paizão ignora 
que tem um câncer terminal. Gooper e 
Mae tem cinco filhos, esperam o sexto e 
cobiçam os milhões do velho. Brick, alcoó-
latra e ex-astro de futebol americano, vive 
um casamento infeliz e sem filhos com a 

frustrada Maggie, que o ama mas não é 
correspondida. Num dia de calor intenso, 
a ambição pela herança de Paizão deflagra 
conflitos de forma inesperada e implacável. 
Intimidades são dissecadas e expostas 
de forma devastadora, numa explosão de 
revelações pessoais e familiares.

O projeto de montagem da peça nas-
ceu durante a série de estudos promovi-
dos pelo grupo sobre os textos curtos de 
Williams. As adaptações geraram novas 
traduções e o material foi editado, che-
gando agora ao 4º volume da série com a 
tradução assinada por Augusto Cesar para 
o clássico em cartaz.  

O elenco é formado por atores do Tapa 
e outros que, regularmente, trabalham com 
o grupo. A montagem marca a volta da pre-
miada atriz Noemi Marinho, que já ganhou 
os Prêmios APCA 1978 de Revelação de 
Atriz, Mambembe 1988 de Melhor Atriz, 
APETESP 1988 de Revelação de Autor, 
Shell 1991 de Melhor Autor e APETESP 
1993 de Melhor Autor. A peça também 
rendeu frutos à Bárbara Paz que acabou 
de ser indicada ao prêmio da Associação 
Paulista dos Críticos de Arte (APCA) na 
categoria de melhor atriz, na pele de Ma-
ggie Pollitt. 

A peça estará em cartaz até o dia 28 de 
novembro às sextas, sábados, domingos e 
segundas às 20h. os ingressos variam de 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Os 
clientes do Banco do Brasil têm 50% de 
desconto na compra de até 02 ingressos. 
A peça tem duração de 120 minutos e a 
classificação é de 14 anos.

“Esta família de latifundiários
mimados e sem valores

culturais permanece presa aos
preconceitos e à juventude”

drama conta a história de uma família obcecada pela herança do patriarca
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Fernando Pimentel entrega 234
viaturas à Polícia Civil de Minas

O governador Fernando Pimentel en-
tregou durante cerimônia no Palácio Ti-
radentes, em Belo Horizonte, o segundo 
lote com 100 novas viaturas locadas que 
atenderão 13 departamentos da Polícia 
Civil de Minas Gerais em 12 municípios 
do território metropolitano. No dia 26 de 
setembro, foram entregues os primeiros 
134 veículos. A iniciativa atende deman-
das da população nos Fóruns Regionais 
de Governo, que acontecem desde 2015. 
O governo mineiro está investindo R$ 641 
mil na iniciativa. 

“A entrega desses 234 veículos para 
a Polícia Civil está concentrada, não por 
acaso, na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, porque é aqui que nós temos 
mais de 50% das ocorrências do Estado. 
O atendimento prioritário com a renova-
ção da frota cumpre o objetivo de atender 
os locais onde há maior necessidade de 
serviço. Também tem municípios que nos 
preocupam, porque concentram índices 
de violência muito altos, como é o caso de 
Betim e São Joaquim de Bicas”, afirmou 
o governador Fernando Pimentel. 

Pimentel destacou os investimentos 
feitos na área da segurança pública, mes-
mo com dificuldades orçamentárias. “Nós 
estamos trabalhando com prioridades, 
atendendo às demandas da população 
no Fórum Regional Metropolitano, que 
foram muito concentradas na questão 
da segurança pública. Também estamos 
dando um tratamento todo especial à 
Polícia Civil que, sem querer fazer ne-
nhum juízo de valor, vinha sendo muito 
desprezada ao longo do tempo”, pontuou.  

O chefe da Policia Civil de Minas 
Gerais, delegado-geral, João Octacílio 

Silva Neto, destacou a importância não 
só da entrega de novas viaturas como do 
investimento do Estado na corporação. 
“A atenção do Governo de Minas Gerais 
com a Polícia Civil e, por consequência, 
com a população, não se esgota com 
a entrega de viaturas. Neste governo, 
expandimos o atendimento no interior 
com designação de 93 peritos criminais 
e 34 médicos-legistas. Também houve 
reforço no nosso efetivo com nomeação e 
designação de 945 novos investigadores, 
que já estão atuando em Belo Horizonte 
e no interior. No próximo mês, mais 115 
investigadores serão formados, fortale-
cendo ainda mais nossa instituição e o 
atendimento à população”, enumerou.

A renovação da frota atende às ne-
cessidades do Programa de Renovação 
e Gestão da Frota da Polícia Civil de 
Minas Gerais, com a gradual renovação 
e a modernização da frota institucional, 
por meio de adequação dos veículos às 
atividades a que se destinam. Além disso, 
contribui para a melhoria do policiamento 
preventivo e repressivo, das investiga-
ções, do transporte de custodiados e 
dos bens apreendidos. Os carros foram 
locados por meio de processo licitatório 
e os recursos garantidos ao orçamento 
da Polícia Civil de Minas Gerais pelo 
Tesouro Estadual.

servidor
Fernando Pimentel lembrou que a so-

lenidade foi realizada no Dia do Servidor 
Público, destacando o papel do mesmo 
para a administração e a comunida-
de.  “Hoje, como é o dia do Servidor Pú-
blico, eu quero dar um abraço carinhoso 
em cada um, em cada uma, destacar que 
Minas Gerais tem um serviço público que 
nos enche de orgulho, porque se esforça, 
mesmo com dificuldade, para cumprir a 
sua missão. Muito obrigado, parabéns 
pelo dia do Servidor”, afirmou.

Participaram do evento os secretários 
de Estado de Governo (Segov), Odair 
Cunha; de Segurança Pública (Sesp), 
Sérgio Menezes; e de Transportes e 
Obras Públicas (Setop), Murilo Valada-
res. Também compareceram o chefe do 
Gabinete Militar do Governador e coorde-
nador estadual de Defesa Civil, coronel 
PM, Helbert Figueiró de Lourdes; o chefe 
do Estado Maior do Corpo de Bombeiros 
de Militar de Minas Gerais, coronel BM, 
Helder Ângelo e Silva; e, representando 
o Comando da Polícia Militar de Minas 
Gerais, o subchefe do Estado Maior, 
coronel PM, Robson José de Queiroz.   

“estamos dando um tratamento
todo especial à Polícia civil”
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http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.policiacivil.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.forunsregionais.mg.gov.br/
http://www.governo.mg.gov.br/
http://www.defesasocial.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.transportes.mg.gov.br/
http://www.defesacivil.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.bombeiros.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

Av. contorno, 7187 - lj. 3
lourdes - Belo Horizonte - mG

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Ariane Braga

Obras de recuperação, reforma 
e aperfeiçoamento dos canais de 
abastecimento do perímetro de 
irrigação Gorutuba, localizado no 
município de Nova Porteirinha 
(MG), devem ter início em janeiro 
de 2017. A data foi definida em 
reunião realizada na sede da 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf), em Brasília. 
Até janeiro, a empresa contratada 
para realizar as intervenções se 
dedicará a adequar projetos. 

O contrato prevê a execução 
de obras e serviços voltados à 
recuperação do canal principal 
do perímetro e à transformação 
dos canais abertos em sistema de 
tubulação, e ainda à automação de 
tarefas de medição, monitoramento 
e controle. 

“Essas obras vão restabelecer 
aos irrigantes os 100% da capaci-
dade de irrigação, que atualmente 
está reduzida. Vão também reduzir 
a perda de água em 40%. Tendo 
em vista que a região hoje sofre 
muito com a falta de chuvas, a 
execução dessas obras é muito im-
portante”, afirma o superintendente 
da Companhia em Minas Gerais, 
Aldimar Rodrigues Filho.

Quando as intervenções estive-
rem concluídas, os produtores do 
Gorutuba observarão significativa 
melhora na condução e na distri-
buição da água. A minimização 
da perda de água permitirá a 
expansão da área irrigável dos 
atuais 4.800 hectares para 7.800 
hectares, o que viabilizará o 
aumento da produção e o surgi-
mento de novos empregos diretos 

e indiretos. Entre os fatores que 
beneficiarão produtores tam-
bém está a redução dos custos 
de operação e manutenção da 
infraestrutura de uso comum. O 
perímetro Gorutuba possui atu-
almente 393 lotes de produção 
familiar e 65 lotes empresariais. 
As principais culturas são bana-
na, uva e pastagem.

Participaram do encontro que 
definiu esse cronograma a presi-
dente da Codevasf, Kênia Marce-
lino, o diretor de Empreendimentos 
de Irrigação, Luís Napoleão Casa-
do, o gerente de Empreendimentos 
de Irrigação, Carlos Alberto Santos 
Pinheiro, e o superintendente da 
Companhia em Minas Gerais, 
Aldimar Rodrigues Filho, além de 
representantes da empresa res-
ponsável pelas obras.

O Carnaval de Belo Horizonte 
promete agradar quem fica 
e quem chega à cidade 
durante o feriado. Há apro-

ximadamente 4 meses da festa, a 
Belotur iniciou os preparativos do 
evento com o cadastramento dos 
blocos e de artistas – até o dia 
30 de novembro –, e a instituição 
realizou neste ano reuniões com 
o Corpo de Bombeiros, Ministério 
Público, BHTrans e com a Polícia 
Militar, além de intermediar encon-
tros entre os blocos de rua.  

O diretor de eventos da Belo-
tur, Gilberto Castro, conta que a 
expectativa para o Carnaval 2017 
é positiva e há uma previsão de 
crescimento de 20% de público, 
atingindo 2 milhões de foliões, du-
rante o período de Carnaval. “Belo 
Horizonte tem desempenhado 
muito bem o seu papel em termos 
de organização, receptividade e 
atrativos turísticos quando faz me-
gaeventos, agora no Carnaval não 
vai ser diferente”, afirma. 

Em relação a chegada de es-
trangeiros para o evento na capital, 
Castro explica que a Belotur ainda 
não consegue medir esse número, 
entretanto, existe um planejamento 
para viabilizar essas ferramentas. 
“De toda forma estamos prepara-
dos para receber esse público, pois 
BH tem muito a oferecer”. 

De acordo com o balanço, a 
folia deste ano alcançou R$ 3,5 
milhões somando os recursos 
próprios e patrocinadores. Para 
2017, o diretor de eventos explica 
que ainda não tem o valor exato, 
pois é necessário fechar com os 
patrocinadores e fornecedores. 

Já em relação ao transporte, 
a expectativa é que aumente o 
número de ônibus gratuitos para 
facilitar a mobilidade do folião na 
cidade. Outra questão colocada 
em cheque é a mudança na ad-
ministração da prefeitura. Castro 
pontua que a Belotur está fazendo 
o planejamento da festa de forma 
consciente e responsiva. “Estamos 
trabalhando para organizar o Car-
naval como se não houvesse uma 

mudança na administração, pois a 
festa não é para a prefeitura, e sim 
para a cidade”, expõe.

postos de trabalho 
Nesse ano, a festa gerou 6 mil 

postos de trabalho temporários, 
entre eles 3.426 ambulantes. Os 
profissionais ligados a produção ar-
tística, como apoio de palco, técni-
cos de som e cenografia entraram 
neste número, além dos responsá-
veis pela segurança, brigadistas e 
serviços gerais que também foram 
requisitados. “Acreditamos que em 
2017 não será diferente, a expec-
tativa é superar esse patamar, pois 
a cidade está se preparando cada 
vez mais para o evento, não só na 
área de hotelaria, mas também 
no que diz respeito ao comércio e 
serviços que vão precisar de mais 
mão de obra”, prevê o diretor. 

Castro frisa que a Belotur ofe-
rece treinamentos para algumas 
áreas de prestação de serviços e 
mantém o diálogo com as entida-
des ligadas ao comércio, serviços 
etc para alinhar e reforçar a ques-
tão da receptividade turística da 
capital. 

O empresário Luiz Flávio atua 
no ramo de bebidas e, durante o 
Carnaval de 2016, alugou uma 
loja para realizar suas vendas. 
Segundo ele, é necessário ter 
registro para comercializar os pro-
dutos, entretanto, muitas pessoas 
estavam fazendo isso ilegalmente. 
Luiz conta que no próximo ano 
planeja padronizar a distribuição. 
“Irei distribuir cerca de 10 estandes 
pela cidade, com dois profissionais 
em cada um”, afirma.  Ele disse 
ainda que o faturamento não foi o 
esperado na última festa, mas que 
a visibilidade durante o evento é 
muito boa para os negócios. “Vendi 
em média R$ 500 por dia. Agora 
com mais planejamento e investi-
mento, irei estabelecer metas para 
melhorar esse número”, destaca. 

Em nota, o presidente da Belo-
tur, Leônidas Oliveira, aponta que 
o papel da prefeitura é oferecer 
infraestrutura para que o evento se 
torne um produto turístico, fazendo 
com que movimente toda a cadeia 
produtiva, ou seja, o consumo dos 

hotéis, comércio, bares e restau-
rantes da cidade. 

Responsabilidade na folia
Para quem acompanha o Car-

naval de Belo Horizonte, já ouviu 
falar no Bloco Baianas Ozadas que, 
segundo estimativas, reuniu uma 
multidão na última festa. O cantor e 
idealizador do bloco, Geo Cardoso 
conta que sempre faz o cadastro, 
pois acredita que o evento deve 
ser organizado por todos e requer 
planejamento, inclusive dos órgãos 
públicos. “Nos últimos 5 anos o even-
to cresceu muito e estamos apren-
dendo a fazer Carnaval. O diálogo 
com as entidades é importante para 
que o evento seja bom para todos 
que querem curtir a festa”, afirma.

Além da folia, Cardoso conta 
que a intenção do bloco é se pau-
tar na construção de um Carnaval 
responsável, sustentável e seguro. 
Segundo ele, no primeiro ensaio 
do bloco, realizado no Centro Mi-
neiro de Referência em Resíduo 
(CMRR), foi solicitado a todos os 
participantes uma garrafa pet para 
o projeto social que é realizado no 
local. “Eles irão produzir armadi-
lhas para o mosquito da dengue. 
Estamos levando esse discurso 
para o público, a bateria e os 
foliões. Devemos pensar no que vai 
ser da cidade depois do Carnaval”, 
destaca o cantor. 

A vendedora Ana Paula Ro-
drigues, participa do bloco há 2 
anos. Ela conta que a organização 
é excelente e sempre vai carac-
terizada. Para ela, as ações de 
conscientização feita pelo bloco 
são muito importantes, pois o grupo 
tem muitos seguidores. “Nesse ano 
foi sobre homofobia e acredito que 
muitas pessoas foram conscienti-
zadas por meio disso. No próximo 
não será diferente”, prevê. 

prazo
O Carnaval de BH 2017 acon-

tecerá no período de 11 de feve-
reiro a 1º de março de 2017. Os 
representantes dos blocos já po-
dem fazer o cadastro por meio do 
site www.carnavaldebelohorizonte.
com.br até o dia 30 de novembro 
deste ano.

carnaval de BH espera atingir
público de 2 milhões de pessoas

Belotur inicia preparação para a maior festa brasileira

Bloco Baianas ozadas preza pela construção de uma festa responsável, sustentável e segura
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Gestão hospitalar de montes claros
será devolvida ao município em 2017

A Comissão Extraordinária 
formada por membros 
da Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Ge-

rais (SES-MG), da Regional de 
Saúde de Montes Claros, do Con-
selho de Secretários Municipais 
de Saúde (Cosems), da Secretaria 
Municipal e do Conselho Municipal 
de Saúde definiu, em sua última 
reunião, que a gestão dos serviços 
hospitalares de Montes Claros será 
devolvida ao município até junho 
de 2017.

Até então, a gestão está sob 
responsabilidade do Governo de 
Minas Gerais, que assumiu os 
serviços em agosto de 2015. Os 
serviços hospitalares em questão, 
que tem contratos com Montes 
Claros por 85 municípios do Norte 
de Minas, envolvem atendimentos 
de alta complexidade, como, por 
exemplo, pacientes que precisam 
de tratamentos nas áreas de 
oncologia, cardiologia, ortopedia, 
dentre outros.

A Comissão Extraordinária de-
liberou que integrantes da equipe 
de transição do prefeito de Montes 
Claros, a ser eleito no próximo do-
mingo (30/10), serão convidados 
a participar de reunião, a ser 
realizada em dezembro, para que 
tomem conhecimento das provi-
dências que o Governo do Estado 
está tomando, junto com a Secre-
taria Municipal de Saúde, para a 
devolução da gestão hospitalar ao 
município. 

Uma deliberação da Comissão 
Intergestores Biparte (CIB) previa 
que a devolução da gestão hos-
pitalar a Montes Claros pudesse 
ocorrer ainda neste ano, com 
possibilidade de prorrogação por 
período de até seis meses. No 
entanto, pelo fato da maioria dos 
municípios estarem passando por 
mudança de gestão em virtude da 
realização de eleições, os integran-
tes da Comissão Extraordinária 
decidiram em comum acordo, que 
era melhor o Estado devolver a 
gestão dos serviços hospitalares 
para Montes Claros já com nova 
administração empossada.

Melhoria dos serviços
O secretário municipal de saú-

de, Geraldo Edson de Souza 
Guerra ressaltou a importância 
das ações que a Secretaria de 
Estado de Saúde, Cosems/MG 
e município têm adotado, para 
resolver os problemas existentes 
para que, “a partir da devolução da 
gestão hospitalar, o trabalho a ser 
prestado à população dos demais 
85 municípios seja implementado 
da melhor forma possível, sem 
atropelos”, reforçou.

De acordo com a subsecre-
tária de Regulação em Saúde da 
SES-MG, Paula Vianna, o forta-
lecimento dos instrumentos de 
gestão e da interlocução entre os 
gestores municipais e prestadores 
de serviços é muito importante, 
sobretudo para garantir e agilizar 
o atendimento da população de 
uma vasta região do Estado. “O 
Governo de Minas Gerais ter 
assumido a gestão hospitalar de 
Montes Claros é uma situação 
atípica e esperamos que, por meio 
da troca de experiências, incluindo 
a modernização dos processos de 
gestão e a busca de maior intera-
ção com os gestores dos demais 
municípios, haja melhoria dos 
serviços prestados à sociedade”, 
explicou Paula.

A superintendente regional de 
Saúde de Montes Claros, Patrícia 
Mendes, destacou: “Isso é funda-
mental para que, a partir do mo-
mento que a gestão dos serviços 
hospitalares for devolvida ao muni-
cípio, a implementação do trabalho 
não sofra descontinuidade e acabe 
prejudicando a população”.

No encontro ficou decidido que 
depois da posse dos novos pre-
feitos e secretários municipais de 
saúde, entre os meses de janeiro 
e fevereiro de 2017, a SES-MG 
realizará uma série de oficinas de 
capacitação de técnicos e gestores 
de todos os municípios do Norte 
do Estado. O objetivo é repassar 
informações atualizadas sobre a 
gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a fim de que os profissionais 
estejam qualificados para agilizar 
o atendimento das demandas da 
população.

secretário municipal de saúde, 
Geraldo edson de souza Guerra
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Reunião define data para início
de obras em nova Porteirinha

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
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Ao contrário do que acon-
teceu em Minas Gerais, 
com o falecimento recente 
dos ex-governadores Hélio 
Garcia e Rondon Pacheco, 

os principais jornais e revistas da França 
registraram com destaque e consterna-
ção a   morte do ex-primeiro ministro, 
Michel Rocard, ocorrida no dia 2 de julho, 
na capital francesa.

Quase todos os veículos de comuni-
cação destacaram a luta de titãs travada 
no Partido Socialista francês entre Fran-
çois Mitterrand e Michel Rocard. É difícil 
apontar um vencedor de um embate que 
foi ideológico, político e eleitoral. Um 
choque de personalidades no qual o 
pragmatismo e a capacidade de seduzir 
levaram Mitterrand à Presidência da 
República por dois longos mandatos e o 
idealismo, capaz de reconciliar a política 
com a realidade, não permitiu a Rocard 
uma caminhada vitoriosa na luta pela 
presidência.

Mitterrand e Rocard são as duas 
figuras mais emblemáticas de um mo-
delo de socialismo que tentou transitar 
para o desenvolvimento com justiça 
social e liberdade, mas que foi incapaz 
de conquistar resultados convincen-
tes e permanentes na luta contra as 
desigualdades. Sob a égide de um 
programa comum de esquerda, durante 
mais de 10 anos, a França parecia ser 
a bússola para um novo modelo de 
desenvolvimento sem o comando e os 
desmandos da União Soviética e dos 
Estados Unidos. Mitterrand e Rocard fo-
ram companheiros em uma empreitada 
que despertou entusiasmo e esperança.

Mitterrand e Rocard travaram uma 
espécie de guerra fria no interior do Par-
tido Socialista François Hollande, contou 
com a simpatia de Rocard para unir 
novamente as esquerdas e conquistar a 
Presidência da República.  Nanuel Valls, 
discípulo de Rocard é o primeiro ministro 
de Hollande. Nas próximas eleições pre-
sidenciais existe um risco muito grande 
de retorno ao poder do ex-presidente 
Nicholas Sarkozi, que está longe de ser 
um estadista. Existe um risco maior da 
extrema direita de chegar ao poder com 
Marina Le Pen.

Em algumas das minhas viagens 
a Paris tive oportunidade de conhecer 
um pouco e de dialogar com Michel 

Rocard em seu escritório no boulevard 
Saint Germain. Ele já havia deixado 
a luta partidária no Partido Socialista 
e se tornado um ardente defensor da 
ampliação da União Européia e um 
combativo crítico da hegemonia dos 
grandes veículos de comunicação na for-
mação da opinião pública e um defensor 
intransigente da natureza e dos recursos 
naturais do planeta terra. Rocard já era 
também um dos mais lúcidos pensa-
dores políticos da França e deu-me a 
autorização para publicar no Brasil um 
de seus livros mais provocativos: Si La 
Gauche Savait, uma reflexão, repleta de 
sabedoria e de exemplos dos equívocos 
cometidos pela esquerda, francesa e 
mundial, por ausência de uma unidade 
de fato quando no exercício do poder.

Rocard assegurava que governar 
não é tarefa partidária, ideológica e 
muito menos corporativa. Nem tudo 
depende do Estado e da vontade dos 
políticos. É preciso ouvir e seguir a 
vontade da sociedade civil. Ele aconse-
lhava a esquerda a tentar compreender 
melhor a realidade para tentar mudá-la. 
No lugar do pragmatismo político deve 
prevalecer o interesse geral. Governar 
é dizer sempre a verdade e na política 
é necessário não adular o povo, e sim 
acreditar na inteligência coletiva para 
cumprir a missão maior de servir o povo.

As ideias de Michel Rocard estão 
cada dia mais atuais. Os principais ato-
res da política francesa reconhecem que 
o Rocardismo não é um neologismo. É 
um caminho de reflexão que pode ser útil 
em um mundo competitivo e pouco aber-
to à solidariedade. Rocard é o inventor 
da renda mínima que Mitterrand tornou 
realidade como política de inserção 
social na França. 

O mundo mudou e continua mudan-
do. Rocard nos deixou muitas lições: não 
à inflação, não à alta de preços, sim ao 
equilíbrio econômico com justiça social. 
Para quem se preocupa com a Previdên-
cia Social ele já alertava: aposentadoria 
é um contrato entre gerações. Outra de 
suas lições inesquecíveis: é preciso que 
os poderosos tenham limites. Michel 
Rocard partiu aos 85 anos e deixou um 
legado que não é só dos franceses. É de 
todos que acreditam na possibilidade de 
construir um mundo melhor com justiça, 
liberdade e solidariedade.

Casar é compartilhar os planos, 
melhor ainda se o casal sonha em 
idealizar e dar início no próprio ne-
gócio. Associado ao período de crise 

pelo qual o país atravessa e ao aumento 
da participação feminina no mercado de 
trabalho, esse cenário foi ganhando força e 
fez com que o número de empreendimen-
tos entre parceiros amorosos aumentasse 
consideravelmente. 

“Acredito que essa crescente está muito 
relacionada ao momento que o país está 
vivendo, pois as oportunidades e necessi-
dades estão aflorando mais. Isso é o que 
motiva as pessoas a investir em um negócio 
próprio”, explica a analista do Sebrae-MG, 
Denise Sapper. 

De acordo com uma pesquisa realiza-
da pela International Stress Management 
do Brasil (Isma-BR), 80% dos casais que 
trabalham em uma mesma empresa têm 
um relacionamento mais agradável devi-
do à compreensão e ao menor desgaste 
emocional. “É importante que exista o 
diálogo o tempo inteiro, além do respeito 

e bom senso. O casal, ao investir em um 
negócio, está colocando duas relações 
em convivência: a profissional e a pessoal. 
Por isso, é necessário separar as coisas e 
valorizar o que existe de positivo em cada 
um. Ou seja, pensar o que há de bom 
nos dois e usar para prosperar o negócio, 
estabelecendo funções, salários e cargos”, 
ressalta a analista. 

O casal Fernando de Lima Campos e 
Márcia Longo Machado resolveram ir além 
da sociedade matrimonial. Atualmente, eles 
são sócios no trabalho e dirigem uma fran-
quia da SMS Digital, empresa especializada 
em comunicação por mensagem de texto. 
De acordo com eles, os negócios estão em 
pleno funcionamento. “Nós começamos do 
zero, não tínhamos conhecimento em em-
preendedorismo, mas, aprendemos juntos, 
sem o atrito de ‘achar’ que determinada 
situação estava certa ou errada. Com isso, 
dividimos as tarefas e passamos a executar 
as ações com as orientações que recebe-
mos”, revela Campos.    

Para o empresário, administrar um ne-
gócio em família quebra o tabu que foi levan-
tado por muitos. “Nosso empreendimento 
sempre estará sobre olhar do dono. Se eu 

faltar, a Márcia cuidará de tudo e vice-versa. 
Para que tudo saia bem, há uma divisão. 
Eu cuido do setor comercial e ela responde 
pelo administrativo. Eu sou mais envolvido 
com a franquia, enquanto minha mulher tem 
outra ocupação e dá suporte nos horários 
alternativos. Dessa forma, quase não existe 
conflito. Além do mais, procuramos separar 
bem os departamentos e evitamos misturar 
questões de casa com o da empresa. Tudo 
o que fazemos é para nós e para o nosso 
futuro”, informa.

Márcia afirma que o negócio não atra-
palhou a relação, pelo contrário. “Trabalhar 
junto estreitou ainda mais a nossa união. 
Nós aprendemos a ser mais parceiros, 
fazer as coisas em conjunto, dividir mais 
as responsabilidades e, mesmo assim, pre-
servarmos a nossa individualidade”, conta. 

A especialista do Sebrae-MG apoia a 
ação do casal e aconselha: “Trabalhar em 
casal pode ser bom ou ruim, tudo depende 
da postura de cada um. É possível separar 
o relacionamento pessoal do profissional. 
O ponto mais forte dessa relação deve ser 
o diálogo. Eles devem partilhar sonhos e 
atingir expectativas. Com tudo isso, não há 
como dar errado”, conclui.

casais investem em empresas
para superar período de crise

sorte nos negócios e no amor

rafael d’oliveira

Para a atividade prosperar, é necessário separar as relações
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Au revoir, m. rocard
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luiz cArlos Gomes

O judoca Gustavo Assis, do Belo Dente/Minas, vive 
ótima fase na carreira. O atleta, de 21 anos, representou 
a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sê-
nior, disputado no Coliseo Regatas, em Lima, no Peru. 
E, por muito pouco, ele não subiu ao lugar mais alto do 
pódio. Gustavo passou, na estreia, pelo peruano José 
Osório. Na sequência, derrotou o colombiano Francisco 
Balanta, ambos por ippon. Na decisão, contra o chileno 
Rafael Romo, Gustavo fez uma excelente luta, mas acabou 
derrotado por um wazari e ficou, assim, com a medalha 
de prata.

Além dele, outros cinco brasileiros participaram da com-
petição. No total, o Brasil ganhou três ouros, com Eleudis 
Valentim (52kg), Phelipe Pelim (60kg) e Daniel Cargnin 
(66kg), duas pratas, com Nádia Merli (70kg) e Gustavo As-
sis (90kg), e um bronze, com Nathália Mercadante (48kg).

Gustavo vem de bons resultados na temporada. Após 
os jogos olímpicos, período em que se abriu o novo ciclo 
olímpico para Tóquio 2020, ele conquistou o ouro no Aberto 
Europeu de Tallinn, a prata no Brasileiro Sênior e bronze 
no Troféu Brasil. 

O atleta comemora o bom momento na carreira, mas 
espera um futuro ainda melhor. “Acredito que ainda há 
muito o que melhorar. Mas cada bom resultado agrega, 
além do valor do título, a confiança e a bagagem necessária 
para evoluir e chegar ao topo do judô mundial. Só em alto 
nível e com treinos incansáveis, conseguirei atingir meus 
objetivos. É muito bom ver que o início do ciclo começou 
bem para mim e que, a cada competição, conseguimos, eu 
e a comissão técnica, ajustar algum detalhe e ficar melhor 
para a próxima disputa”, destaca.

Bolsas-Atleta e técnico auxiliam no
fortalecimento do judô em minas

O judô é o esporte individual que mais deu 
medalhas olímpicas para o Brasil. São 21, sendo 4 
ouros, 3 pratas e 14 bronzes. Além dessas, o país 
tem 124 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. De 
acordo com informações da Federação Internacional 
de Judô, o Brasil é o segundo país que mais ganhou 
medalhas em eventos do Circuito Mundial desde 
2009, atrás apenas dos japoneses.

Parte desse sucesso deve-se a dois dos benefi-
ciários do último edital do Bolsa-Atleta da Secretaria 
de Estado de Esportes (Seesp): Luciano Corrêa e 
Érika Miranda. Os judocas, contemplados desde a 
primeira edição do programa, em 2013, estão entre 
os principais nomes da modalidade no país e em 
Minas Gerais.

Érika que esteve nos Jogos Olímpicos em Lon-
dres 2012 e Rio 2016, foi medalhista nos últimos 
três Campeonatos Mundiais (bronze em 2014 e 
2015, e prata em 2013, no Rio) e é tetracampeã 
pan-americana (2012, 2014, 2015 e 2016). 

Já Luciano Corrêa foi campeão mundial em 2007 
e é bicampeão pan-americano – 2011 e 2015. Ele 
integrou a delegação brasileira nas Olimpíadas de 
Pequim 2008 e Londres 2012.

Durante o evento de apresentação dos beneficiá-
rios, no último dia 5 de outubro, o judoca parabenizou 
o Governo estadual por contemplar inúmeros jovens 
com a Bolsa.

“É muito importante a visão da secretaria de aten-
der atletas de todos os níveis: desde o estadual até 
o internacional e o olímpico. Eu tenho certeza que, 
entre todas essas crianças que estão começando 

no esporte, temos futuros campeões olímpicos que 
irão representar nosso estado, que é uma grande 
potência no cenário nacional. Muito obrigado por 
esse incentivo. Sinto-me muito honrado por fazer 
parte desse time tão vitorioso”.

O ponto levantado por Luciano em sua fala 
realmente merece destaque. Dos 89 atletas benefi-
ciados, 60 deles têm 16 anos ou menos. Entre eles 
está a bolsista Ana Clara Neves de Almeida, 12 
anos. A atleta começou no judô aos sete anos, por 
influência do irmão, também beneficiário do Bolsa 
Atleta, Pedro Gabriel Neves de Almeida, de 13. 
Ambos são de Ouro Preto. 

“Meu irmão começou a praticar o judô e me con-
tou como era. Foi aí que despertou meu interesse 
e me tornei judoca. O judô significa tudo para mim, 
pois através dele faço amigos, me exercito a aprendo 
a respeitar o próximo”. 

Já o irmão de Ana Clara, Pedro conta que o judô 
não era sua primeira opção de esporte, mas que se 
apaixonou pela modalidade. “Temos que valorizar 
tudo o que a modalidade já ganhou para o Brasil. 
Espero um dia poder fazer o que a Rafaela Silva 
fez nos Jogos do Rio e ganhar uma medalha para 
o país”, diz.

Ana e Pedro são os atuais campeões dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (JEMG) - realizados pela 
Secretaria de Estado de Esportes em mais de 800 
municípios - e no último mês de setembro integraram 
a delegação mineira nos Jogos Escolares da Juven-
tude - a etapa nacional das competições estudantis 
regionais -, em João Pessoa, na Paraíba.

Bolsa-técnico
Além dos atletas, a Seesp oferece também 

o Bolsa-Técnico aos profissionais cujos atletas 
apresentam bons históricos de resultados em 
competições de âmbito estadual, nacional, 
internacional e olímpico/paralímpico e que 
pleiteiem o benefício.

Entre os beneficiários do Bolsa que repre-
sentam o judô está o técnico Alan Valter Silva. 
Ele foi responsável pela equipe de judô mineira 
em competições nacionais escolares por 10 
vezes. No próximo mês de novembro, Silva 
novamente estará com a delegação mineira 
nos Jogos Escolares da Juventude.

“Este estímulo financeiro serve para mo-
tivar e auxiliar na participação dos eventos, 
principalmente os que são fora do estado, que 
exigem um investimento financeiro maior dos 
nossos atletas e técnicos”, diz.

Para o professor, o pagamento do bene-
fício aos atletas desde o começo da vida es-
portiva é muito importante.  “O apoio tem que 
ser desde o início da carreira, principalmente 
com a atual crise financeira pela qual o país 
passa. Grande parte dos atletas mais jovens 
está em pequenos clubes que não contam 
com patrocínio ou têm mais dificuldades de 
captar recursos, então a bolsa vem para suprir 
isso”, finaliza.

o programa tem o objetivo de garantir a manutenção da carreira dos nomes de alto rendimento
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Judoca Gustavo Assis
garante medalha de prata
no sul-Americano sênior

“Acredito que ainda há muito o que melhorar
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novidade no apito

O que sempre foi moti-
vo de polemica entre 
torcedores, jogadores, 
dirigentes e jornalis-
tas esportivos, vem 

aumentando e piorando a cada 
jogo. Falo do trabalho dos árbi-
tros de futebol e seus auxiliares. 
É verdade que desde que in-
ventaram o futebol e resolveram 
colocar um mediador no meio, a 
confusão só aumentou. Portanto 
os erros que estamos engolindo 
por ai não é fato novo. Basta 
puxar pela memória ou rever 
arquivos para verificar a quan-
tidade de erros cometidos pelas 
autoridades do apito. De forma 
especial contra os times mineiros 
a lista é extensa. Já perdemos 
uma infinidade de jogos e títulos 
por culpa exclusiva dos tais me-
diadores. Na linguagem popular, 
Atlético e Cruzeiro já foram gar-
fados centenas de vezes. Outros 
clubes também reclamam. 

Interessante notar que isto 
acontece nos grandes jogos, 
com estádios lotados e mil câ-
meras filmando. Imagina o que 
rola nas outras competições país 
afora, sem tanta cobertura da 
imprensa e presença de público.

Sempre ouvir dizer que errar 
é humano. O que é um fato. Mas 
no caso dos árbitros de futebol 
penso que é algo bem mais 
profundo. Longe de acreditar 
em desonestidade, maldade e 
outras coisas estranhas, prefiro 
pensar que a falta de preparo e 
estrutura são fatores primordiais 
para tantos equívocos.

Em geral, a turma da arbi-
tragem faz é bico. Tem lá suas 
profissões e se viram para cum-
prir as escalas. Com tantos jogos 
e viagens, sobra pouco tempo 
para preparação física, técnica 
e psicológica. A maioria repassa 
as regras e regulamentos dentro 
do avião, ônibus ou no quarto 
do hotel. Frequentam academia 
quando dá ou fazem física por 
conta própria. Isto sem falar que 
ganham muito menos do que 
os jogadores. Na verdade são 
amadores dentro do milionário 
mundo do futebol.  

Não estou defendendo ou 
arrumando qualquer tipo de des-
culpa para os apitadores, muito 
pelo contrário, mesmo porque o 
que tem de gente ruim de serviço 
no meio é brincadeira.

O certo é que passou da 
hora de uma mudança radical no 
setor. Tudo mudou, a transforma-
ção no futebol é impressionante. 
É mais profissional, mais veloz, 
mais tecnológico e muito mais 
rico. Na verdade se transformou 
numa indústria do entreteni-
mento. Entretanto a arbitragem 
continua como nos tempos da 
bola de capotão. 

Surge agora, uma tentativa 
de melhoria. Estou sabendo 
que a CBF está se organizando 
para lançar o projeto “Arbitro de 
Vídeo”. A ideia parece simples. 
Ao surgir uma situação duvi-
dosa, entre algumas definidas 
pela FIFA, o tal árbitro de vídeo 
confere a gravação e orienta o 
arbitro central sobre qual deci-
são é a correta. 

O projeto caminha a passos 
largos para ser utilizado no 
segundo turno do campeonato 
brasileiro do ano que vem. 
Os organizadores estão par-
ticipando de vários encontros 
pelo mundo e os árbitros serão 
devidamente treinados. Além do 
Brasil a novidade será implan-
tada na Alemanha, Holanda e 
Portugal. 

Tomara que a iniciativa vin-
gue e passe a ser utilizada de 
forma obrigatória em todos os 
jogos, dando transparência na 
decisão do apitador. Outros es-
portes já utilizam vários recursos 
tecnológicos com enorme suces-
so. Pelo jeito o futebol começar 
a acordar do seu sono profundo. 

Para terminar nossa sau-
dação ao bravo time de vôlei 
masculino do Sada Cruzeiro. 
Com todos os méritos é um 
orgulho para o esporte mineiro, 
brasileiro e mundial. É uma 
alegria ver aquela garotada 
jogando. Detonam os maiores 
adversários com uma competên-
cia impressionante. É campeão 
de tudo. Nem juiz consegue 
atrapalhar. Parabéns.

“o certo é que
passou da hora

de uma mudança
radical no setor”

http://www.esportes.mg.gov.br/
http://www.esportes.mg.gov.br/

