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O mundo caminha para re-
gistrar um desemprego re-
corde em 2018, atingindo o 
patamar de 203,7 milhões 
de pessoas. Já neste ano, 

a previsão indica uma média de 201 
milhões fora do mercado formal. Os 
dados estão no relatório da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT), e o motivo é simples: o ritmo 
de crescimento da força de trabalho 
é maior do que a criação de postos. 
Segundo o estudo, o agravamento do 
problema é mais intenso nos países 
emergentes, incluindo o Brasil. De 
acordo com o IBGE, já são 12,1 mi-
lhões de cidadãos sem registro em 
carteira profissional. No ano passado, 
em Minas Gerais, esse número foi 
da ordem de 1,2 milhão, sendo 168 
mil, somente, em Belo Horizonte. 
Jacqueline Rezende, especialista 
em gestão estratégica de pessoas, 
afirma que: “A crise só existe para 
quem não enxerga oportunidades e 
não procura se qualificar para garantir 
diferenciais. Os profissionais compro-
metidos, qualificados, responsáveis 
e com vontade de crescer sempre 
terão lugar nas vagas em aberto”.  
economiA – PáginA 5

mAis de 200 milHÕes
de PessoAs deVem FicAr
desemPregAdAs Até 2018

Os eleitores mineiros não querem saber de políticos “velhos”, que tra-
zem consigo antigos problemas. Essa é a percepção comum nos diversos 
ambientes quando se pergunta: “Se a eleição fosse, hoje, em quem você 
votaria para governador?”. O resultado mostra que grande parte prefere 
novos protagonistas. Trata-se de um cenário onde aumenta as chances 
de nomes com uma desenvoltura mais popular. Neste perfil, se encaixam 
o deputado federal do PMDB, Rodrigo Pacheco, o prefeito de Juiz de Fora, 
Bruno Siqueira, (PMDB), o tucano Alex de Freitas, prefeito de Contagem, o 
deputado federal Newton Cardoso Júnior e o vice-prefeito de Montes Claros, 
Adauto Marques. PolíticA – PáginA 3

Normalmente, quando 
é autorizado um reajuste 
nas tarifas de ônibus nas 
grandes cidades não é para 
melhorar o serviço, mas, sim, 
para manter o sistema em 
funcionamento e não piorar 
ainda mais o transporte co-
letivo. Essa é a avaliação do 
professor da Universidade 
do Rio de Janeiro (UERJ) 
Márcio D’Agosto. Ele diz que 
o ideal seria haver algum 
tipo de subsídio do poder 
público para baratear as 
passagens. No entanto, em 
sua avaliação, para minorar 
o verdadeiro drama da mobi-
lidade nas metrópoles seria 
preciso priorizar o aumento 
das linhas de metrô e de 
trem. oPinião – PáginA 2

eleitor está descrente 
de políticos antigos para
comandar minas gerais

rodrigo Pacheco pode ser uma opção em 2018
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domésticas de luxo é uma das grandes 
atrações do carnaval de Juiz de Fora

estilo de vida vegano ou vegetariano
têm adesão de 15 milhões de pessoas sA
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novos dirigentes na 
Assembleia legislativa

Já estão devidamente empossados para mais 2 
anos de mandato os membros da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa de Minas (ALMG). Como pre-
visto pela imprensa, o deputado Adalclever Lopes não 
teve a menor dificuldade de ser reeleito presidente da 
Casa. O novo primeiro vice-presidente é o parlamentar 
Lafayette Andrada. PolíticA – PáginA 3

Não faltam adjetivos para enaltecer o Hino do Clube 
Atlético Mineiro, como um dos mais populares do Brasil. 
Segundo o atleticano apaixonado Eduardo Ávila, a com-
posição é uma das mais adaptadas por diferentes gêneros 
musicais, possibilitando orgulho e alegria para 8 milhões 
de corações. Sob a batuta do compositor Vicente Mota, 
o hino conquistou torcedores e simpatizantes a partir de 
expressões como: “Galo Forte Vingador, Campeões do 
Gelo e Campeões dos Campeões”. Entrevistada por nossa 
reportagem, Vânia Mota, filha do compositor, diz que o hino 
foi escrito entre 1969 e 1970. esPorte – PáginA 12

Centenas de convidados compareceram à solenidade de entrega 
da premiação da 54º versão do Troféu Guará, realizada pela Rádio 
Itatiaia. A finalidade é homenagear atletas e personalidades do fute-
bol mineiro. O evento foi comandado pelo presidente da emissora, 
jornalista Emanuel Carneiro e contou com a presença do governador 
Fernando Pimentel e do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. 
solenidAde – PáginA 8

Hino do Galo é um dos
mais populares do Brasil

Itatiaia entrega Troféu Guará para os 
principais nomes do futebol mineiro

Alexandre Kalil e emanuel carneiro durante o evento
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drama da mobilidade só
terá solução com aumento 
das linhas de trem e metrô

márcio d`Agosto tem dicas para me-
lhorar a mobilidade urbana no brasil
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Pesquisa aponta que um a cada dois trabalhadores estará em emprego vulnerável devido à crise
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Hyé ribeiro

mobilidade urbana ainda é um 
desafio para as cidades brasileiras

T rânsito congestionado, ônibus lotados, muitos carros nas 
ruas, sem falar no tempo gasto ao volante para se locomo-
ver. Esses são alguns dos problemas enfrentados pelas 
grandes cidades. E, para piorar, a qualidade do serviço de 
transporte público também não agrada a população. Um 

estudo recente, com o objetivo de contribuir com órgãos públicos 
e privados na busca de soluções e iniciativas para a mobilidade 
urbana, analisou o comportamento do brasileiro na internet sobre 
esse assunto. A equipe verificou quase 400 mil menções nas prin-
cipais redes sociais.

O resultado chama atenção e mostrou que quatro em cada 10 
brasileiros rechaçam o transporte público e incentivam o uso de 
veículo próprio. A cada 10 comentários sobre o tema, seis são de 
alguém manifestando o desejo de comprar um veículo. Além disso, 
o estudo apontou que 58% dos internautas analisados afirmam que 
o maior problema do transporte público é a lotação, seguido pelos 
congestionamentos com quase 14%. Para tentar entender os dados 
e a dificuldade em sanar o problema da mobilidade, o Edição do 
Brasil conversou com Márcio D’Agosto, professor de Engenharia 
de Transportes da Coppe/UFRJ.

Por que o transporte 
coletivo ainda é precá-
rio?

Por uma série de motivos, nós 
acabamos utilizando mais o ôni-
bus como transporte coletivo. Em 
algumas situações esse não é o 
melhor modo de transporte, porque 
não consegue levar uma grande 
quantidade de pessoas. Por mais 
que existam serviços como vias 
exclusivas, você acaba não conse-
guindo dar um serviço de qualidade 
e conforto para o usuário, como daria 
nos meios de transporte de maior 
capacidade como trens e metrôs. 
Essa superlotação acontece muitas 
vezes porque não é possível casar 
a oferta de lugares com a demanda 
de viagens. Então o sistema, em 
determinados horários, está muito 
cheio ou o passageiro não consegue 
embarcar. Além disso, fora do horá-
rio de pico, o sistema de transporte 
coletivo anda com espaços vazios, o 
que encarece a passagem. E como o 
poder público não subsidia a tarifa, 
acaba oferecendo para a população 
um serviço médio de operação.

Por que a passagem 
sobe e o serviço conti-
nua ruim?

Provavelmente essa tarifa que 
pagamos não é um valor que cobre 
totalmente o serviço. Deveria ser 
subsidiada pelo poder público para 
termos um sistema de transporte 
melhor. Então, o que normalmente 
faz ajustar a tarifa é a inflação ou 
aumento de custo dos insumos como 
combustível e manutenção da frota. 
Quando tem ajuste não é para me-
lhorar o serviço e sim para mantê-lo 
em funcionamento.

o que pode ser feito, 
em médio e longo pra-
zo, para melhorar?

Investir mais no transporte coletivo. 
Nas pequenas e médias cidades os 
ônibus têm que oferecer um serviço com 
veículos maiores, mais largos e com 
uma frequência de atendimento que não 
deixe a pessoa esperando por muito 
tempo no ponto. No caso de cidades 
que enfrentam altas temperaturas, os 
ônibus têm que ter ar condicionado. Já 
as grandes metrópoles têm que investir 
em transporte de massa de grande 
capacidade como trens e metrôs. Isso 
é caro e tem um custo operacional alto, 
mas não tem outra forma de melhorar.

Quais são as respon-
sabilidades do poder 
público em relação a 
mobilidade urbana?

Todas. Inconstitucionalmente é o 
total responsável pelo transporte de 
passageiros e por garantir a mobilida-
de. Mas o poder público delega, por 
meio de concessão, para um terceiro 
que são as operadoras de serviço. 
Isso é complicado, porque também é 
preciso garantir a qualidade do serviço.

os congestionamentos 
trazem algum prejuízo 
aos cofres públicos?

Indiretamente trazem como a 
perda de tempo e produtividade. Os 
trabalhadores produzem menos e 
chegam cansados no serviço. Aumenta 
o consumo de energia e derivados de 
petróleo. Também sobe a emissão de 
gases poluentes na atmosfera, o que 
afeta a saúde do brasileiro e impacta 
os cofres públicos. É o efeito dominó.

 

o número de carros 
nas ruas não para de 
crescer. Qual é a con-
sequência disso futura-
mente?

Esse crescimento contínuo uma 
hora vai começar a saturar e não va-
mos conseguir colocar mais veículos 
nas ruas. Haverá engarrafamentos 
gigantescos que você não conseguiria 
mais trafegar.

Há como controlar o 
uso de automóveis na 
cidade?

Sim. É mais fácil quando tem um 
transporte público de boa qualidade, 
porque você consegue restringir o uso 
do automóvel através da redução da 
oferta de vagas do estacionamento, 
aumento do preço da vaga, encareci-
mento do combustível e colocação de 
pedágios em determinadas vias. Todas 
essas medidas pressupõem que a pes-
soa que precisa fazer o deslocamento 
procure uma outra alternativa que não 
o carro.

rodízio de veículos é 
solução ou problema?

É uma solução que é facilmente 
contornada. As pessoas que tem um 
poder aquisitivo maior acabam ad-
quirindo um segundo veículo capaz 
de rodar nos dias de rodízio. E pior 
do que isso, às vezes, um carro mais 
velho que polui ainda mais. É uma 
solução pouco efetiva. Uma alterna-
tiva bem melhor é colocar pedágio na 
área urbana.

o professor
de engenharia
de transportes 

da coppe/
uFrJ, márcio

d’Agosto,
esclarece mais
sobre o tema
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Em meados dos anos 1970, 
o Brasil se rendia e se pren-
dia à novela “Saramandaia” 
que, além de refinado humor, 
trazia o chamado “realismo 

fantástico”, naquela incansável busca 
de driblar a mão pesada da censura 
imposta pelo governo militar que ainda 
vigorava à época, e assim, não ser 
preso. “Saramandaia” apresentava-se 
em um contexto de personagens inusi-
tados para, no modo possível, abordar 
questões políticas, culturais e socioeco-
nômicas, transformando a cidade fictícia 
da novela em um microcosmo do país. 

Passado quase meio século, pas-
mem, ou não, ainda é possível ver muito 
daquela realidade. A polarização entre 
os “tradicionalistas” e os “mudancistas” 
da história escrita por Dias Gomes, é 
apenas o pano de fundo para a identifi-
cação de interesses políticos e econô-
micos que estavam por trás da longa 
discussão sobre a mudança do nome 
da cidade. Não poderíamos imaginar 
que esse enredo se repetiria mais de 
40 anos depois, em um realismo nada 
fantástico.

Muito se fala na crise econômica. 
As manchetes dos jornais mostram 
o aumento da inflação, dos juros, a 
deterioração do nosso dinheiro e a 
consequente diminuição do poder de 
compra do cidadão comum. Somado a 
isso, a falta de repasses dos governos 
estadual e federal dificultando a vida 
daqueles prefeitos que não tivessem 
como maquiar os números e, ainda 
assim, disputariam a reeleição. 

Isso resultou numa disputa ainda 
mais acirrada nas últimas eleições mu-
nicipais. Em 2016 vimos a menor taxa 
de reeleição de prefeitos da história. 
Apenas 48% daqueles que já detinham 

a máquina pública conseguiram se sus-
tentar à frente do Executivo municipal. A 
equação não é difícil: a arrecadação dos 
municípios caiu para níveis anteriores 
aos de 2013 ao passo que a taxa de 
sucesso dos candidatos à reeleição, 
que em 2012 foi de 54%, não coinci-
dentemente, também caiu seis pontos 
percentuais. Menos dinheiro em caixa, 
menos obras, menos investimentos ou 
qualquer outro tipo de gasto para agra-
dar os eleitores, menos votos para se 
manter no cargo. 

Como se não bastasse o quase 
insuportável sucateamento dos servi-
ços básicos como, saúde, educação e 
infraestrutura urbana, as possibilidades 
de reeleição foram ainda mais compro-
metidas por aquilo que alguns chamam 
de “crise moral”, outros, de “crise ética”. 
Em tempos de Operação Lava Jato dá-
-se a impressão de que poucos estarão 
a salvo. E claro, os reflexos de todas as 
denúncias, prisões e investigações de 
corrupção não poderiam deixar de ser 
sentidos, também, no âmbito dos mu-
nicípios. Dados divulgados pela Justiça 
Eleitoral, antes de outubro passado, 
apontaram que, em média, um prefeito 
foi retirado do cargo a cada 8 dias, con-
siderando o período do mandato 2012 
até meados de 2015. Repetindo: a cada 
8 dias, um prefeito perdeu o mandato 
que seria de 4 anos.

De acordo com dados Confedera-
ção Nacional dos Municípios, desde que 
a reeleição começou a ser permitida, no 
ano 2000, nas eleições anteriores, mais 
de 55% dos prefeitos que concorreram 
acabaram se reelegendo. O maior 
percentual foi registrado em 2008, com 
66% de índice de reeleição, ano em que 
os municípios e a economia estavam 
em um processo positivo.  

Nas últimas eleições, no entanto, 
o recorrente apelo por mudança foi 
marcante e decisivo. O discurso geral 
era “devemos mudar”. A ordem era 
ressaltar as propostas que não foram 
cumpridas, as promessas que não 
passaram de promessas e, também, os 
vácuos gerados pela incapacidade dos 
prefeitos. Ainda assim, com todo o alerta 
nas eleições, muitos prefeitos foram 
reeleitos. E isto pode não ter sido bom.

Mas, o pior está a caminho. Não 
há perspectiva de aumento de receitas 
dos municípios, de mudança sensível 
na repartição dos tributos e, com isso, 
a situação tende a se agravar. O que se 
avizinha, muito provavelmente, é mais 
uma grande decepção para o cidadão 
comum, para o eleitor. Nesses próximos 
2 anos, nesses próximos capítulos da 
vida real, o roteiro não deverá ser dos 
mais agradáveis, corroborando para 
que os atuais mandatários municipais, 
em especial os reeleitos, tenham serís-
simas dificuldades de relacionamento 
com seu eleitorado.

“Saramandaia”, aquela pequena ci-
dade fictícia do interior de Pernambuco, 
que o Brasil conheceu em 1976, e que, 
na novela, realizava um plebiscito para 
definir sobre a mudança de seu nome, 
já mostrava uma lamentável construção 
de um modelo político que teimou em 
permanecer por mais de 40 anos na 
prefeitura.

A nossa “Saramandaia”, país “gran-
de e bobo”, teima em bater recordes 
de corrupção. Nosso país parece não 
se envergonhar dos seus políticos e 
insiste em eleger pessoas totalmente 
incapacitadas para o exercício do po-
der. Insistimos em exibir este trágico 
roteiro dessa malfadada novela de um 
cotidiano perverso.

bem-vindo a “saramandaia”

nossos planos de saúde
 

Com a economia brasileira ainda patinando, os reflexos desta penosa 
realidade retumba em todos os escaninhos da vida nacional. Porém, 
existem os segmentos considerados essenciais que também são 
atingidos por essa cruel circunstância. E, infelizmente, um destaque 

é a área da saúde, tanto a pública quanto a privada. Até pouco tempo, o 
Sistema Único de Saúde (SUS) era estimado como um dos mais impor-
tantes do mundo, cuidando da vida de nosso povo com presteza. Mas, 
de 3 anos para cá, esse cenário proativo não existe mais, ao contrário: é 
comum os noticiários mostrarem cenas de pessoas em macas espalha-
das pelos corredores dos hospitais, pacientes se contorcendo e, muitos 
deles, indo a óbito, contribuindo sobremaneira para um enredo lastimável 
de filme de horror.

 Neste ínterim, cresceu, de maneira exponencial, a estrutura da propa-
lada saúde suplementar com o objetivo de atender quem têm convênios, 
no entanto, a crise também chegou lá. Basta ver que, no ano passado, 
dos 5.037 milhões de beneficiários do sistema, em Minas Gerais, cerca 
de 152 mil foram desligados. Obviamente que a grande maioria por falta 
de pagamento. Contudo, embute-se nessa informação o reflexo do enco-
lhimento descomunal da nossa capitalização, especialmente, por conta 
do desemprego e outros itens que afastam os cidadãos do mercado de 
trabalho, jogando-os para a informalidade, extraindo-lhes as chances de 
quitar os seus compromissos financeiros. É uma pena, pois se trata de um 
componente de primeiríssima necessidade, principalmente, para quem já 
passa dos 40 anos.

Os números acima se referem ao ano passado. Claro que neste 
limiar de 2017 a situação ainda continua de penúria. Em todo o Brasil, de 
acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o 
contingente de beneficiário vem diminuindo, chegando a uma perda de 
1,4 bilhão de clientes. 

Os dirigentes dos planos de saúde estão em seu direito ao fazer o des-
ligamento dos não pagantes, no entanto, eles não podem demonstrar tanta 
insensibilidade na hora de invalidar os respectivos contratos. Até porque, 
estão sendo escamoteadas informações essenciais aos beneficiários, como 
se constata a partir das pequenas letras do contrato, onde está escrito que 
se a pessoa atrasar o pagamento a cada mês, por 5 dias, por exemplo, no 
momento em que completar 60 dias, seu convênio se encerra. Bem como o 
aviso de cancelamento final que é feito de maneira muita simplória, já que 
ocorre por meio de boleto bancário, deixando o cliente em uma situação 
difícil, sobretudo, para quem têm cirurgias agendadas. 

 Por se tratar de algo tão complexo, o fim do compromisso entre ambas 
as partes deve ser exibido de maneira límpida e não apenas por intermédio 
de minúsculas letras postadas nas bordas de boletos bancários e de pactos 
elaborados de forma draconiana. Essa postura transparece que estamos 
falando, exclusivamente, de um grupo econômico interessado apenas em 
se locupletar financeiramente, sem entender as posições de atores de uma 
atividade comprometida com as questões sociais de nosso país. Seria de 
bom tom haver mais susceptibilidade dos gerenciadores, evitando que a 
ganância fale mais alto também nessa atividade tão essencial para garantir 
a saúde, paz e tranquilidade de nossa gente.
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bim do Helicóptero 
No evento destinado à premiação de personalidades com 

a entrega do Troféu Guará, evento tradicional da Rádio Ita-
tiaia, o nome mais comentado, naturalmente, era do vereador 
Bim da Ambulância, que, a partir de agora, terá um novo 
codinome: Bim do Helicóptero. Vale dizer que todos riram, 
demasiadamente, por causa das trabalhadas do vereador de 
BH. Bim foi preso, recentemente, em Guarapari ao pousar de 
helicóptero em uma praia no município capixaba. O cidadão, 
com certeza, agora vai ficar marcado para sempre por conta 
desse episódio, podem apostar!

tucano irritado
Em recente entrevista concedida à BH News TV, o presi-

dente do PSDB de Minas, deputado federal Domingos Sávio, 
disse que o PT é “uma quadrilha, montada para acabar com o 
Brasil”.  Pegou pesado, claro.

entusiasmado lafayette
Entusiasmado com a posse como 1º vice-presidente da 

Assembleia Legislativa, o deputado Lafayette Andrada (PSD) 
já está em plena campanha para Câmara Federal. O seu pai, o 
deputado federal Bonifácio Andrada, inclusive almeja disputar 
o Senado no próximo pleito.

rumo a brasília
Pelo menos outros seis deputados estaduais devem seguir 

o mesmo caminho de Lafayette Andrada: Rogério Correia 
(PT), Gil pereira (PP), Fabiano Tolentino (PPS), Gilberto 
Abramo (PRB), Felipe Attiê (PTB) e paulo Guedes (PT), 
também são cotados para cadeiras na Câmara Federal.

Aécio X Pimentel
Em uma festa de casamento, na casa de eventos Niágara, 

no bairro Jardim Canadá, um grupo de convidados conversava, 
animadamente, quando um desembargador do Tribunal do Tra-
balho disse: “Vamos falar de política. E emendou, quem vocês 
preferem como político, ou seja, em quem vocês votariam em 
2018, para governador, Aécio ou pimentel?”. A resposta de 
outra magistrada presente à cena foi: eu votaria em pimentel, 
mesmo porque, ele só tem uma citação na Justiça, enquanto 
Aécio tem um rosário. Aí, a conversa mudou de rumo e os 
ilustres convidados começaram a falar de futebol. 

denúncia contra lacerda
A economista e ativista dos movimentos sociais, Eulália 

Alvarenga disse em alto e bom som que, o então prefeito de 
Belo Horizonte, Marcio Lacerda, contratou uma consultoria 
internacional pelo valor de R$ 2 milhões para realizar estudos 
sobre os transportes da capital e que o resultado do trabalho 
foi muito aquém do combinado. Ela insinua haver indícios de 
irregularidade nessa contratação. O bicho vai pegar, ora se vai. 

brasil sem lei
Recentemente, o deputado federal de Sergipe, Laércio 

Oliveira, ao passar por Belo Horizonte, disse: “As leis traba-
lhistas no Brasil estão travando o crescimento e a geração de 
emprego. E isso, aliás, impede inclusive a presença de muitos 
investimentos internacionais, já que nossa legislação sobre o 
assunto, é uma verdadeira colcha de retalhos, sem segurança 
jurídica alguma. Um horror”, concluiu o político irado. 

dnit desmoralizado
A população do bairro São Francisco, zona Oeste de 

Belo Horizonte, fez um protesto sem resultado prático, já que 
a passarela atravessando o Anel Rodoviário foi desativada, 
recentemente. A culpa, segundo os populares, é do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que 
está sem dinheiro para continuar bancando a geringonça de 
aço. Ao longo dos tempos, esse departamento tem sido um 
engodo. Cruz credo, gente!  

ex-deputado caloteiro...
Para as pessoas bem informadas, a recente notícia envol-

vendo o ex-deputado Jayro Lessa, em esquema de sonegação 
fiscal, não chegou a ser novidade. Esse fato, é comentado 
nos bastidores, desde quando ele era parlamentar estadual. 
Tanto que em seu segundo mandato, ele se tornou líder dos 
Democratas, e por várias vezes, se valeu do cargo e tentou 
pressionar o governo mineiro para rever as suas dívidas com 
o fisco estadual. 

Comentário único – Segundo os policiais que fizeram 
as buscas na residência e escritórios do ex-parlamentar, o 
volume dos compromissos financeiros chegam à casa dos 
R$ 8 milhões. Certamente, pouco, para quem tem um enorme 
patrimônio como o Dr. Lessa. 

Comentário final – Bastaria vender uns três imóveis 
para quitar a querela. De quebra, ficaria livre desse pesadelo, 
deixando, inclusive, de merecer a pecha de caloteiro oficial. 
Que feio, gente.

Nos ambientes 
dest inados a 
eventos, nas lo-
calidades onde 

as pessoas se reúnem 
ou, até mesmo, nos luga-
res de trabalho, quando 
se faz a pergunta clás-
sica: “Se a eleição para 

governador fosse, hoje, 
em quem você votaria?”. 
A resposta é sempre a 
mesma: Não sei, mas não 
quero votar em políticos 
profissionais.

Cientistas políticos de 
comprovada experiência, 
a exemplo do professor 
Malco Camargo enten-
dem essa saturação em 
relação ao tema, mas, ele 

reafirma a sua convicção 
de que a democracia 
ainda continua sendo a 
melhor maneira de esco-
lher quem comanda os 
destinos da nação. E tem 
mais: em sua avaliação, 
não existe democracia 
forte sem partidos polí-
ticos organizados e res-
peitados, inclusive pela 
população.

eleitor prefere cara nova nas eleições
para o governo de minas em 2018

novos nomes 
Porém, não há necessidade de solicitar análise de 

especialista para perceber que a opinião da sociedade a 
respeito dos políticos não mudou desde o ano passado, 
diante de eleições emblemáticas de João Doria, em São 
Paulo, e Alexandre Kalil, em BH, além da renovação de 
mais da metade das Câmara de Vereadores, inclusive da 
capital mineira. 

 Neste sentido, abre-se uma larga avenida para políti-
cos de atuação mais recente nos mandos eleitorais, pois 
eles têm efetiva possibilidade de convencer grande parte 
do eleitorado mineiro. 

Tendo como base os nomes regionais, o destaque 
ficaria por conta do prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira, 
reeleito para um segundo mandato em sua cidade. Sua 
campanha de reeleição teve como foco as realizações de 
seu primeiro período à frente da prefeitura, mas, essencial-
mente, a sua probidade administrativa. Filiado ao PMDB 
Bruno teria dentro do próprio partido, concorrentes fortes: o 
deputado federal Rodrigo Pacheco, presidente da Assem-
bleia, Adalclever Lopes e o parlamentar federal Newton 
Cardoso Júnior. A propósito: existe uma corrente dentro do 
PMDB apostando em um futuro promissor para Pacheco. 

No âmbito do PSDB, afora os caciques Aécio e Anas-
tasia, resta como opção, para uma empreitada diferente, 
o nome do novo prefeito de Contagem, Alex de Freitas, 
mesmo recebendo ofertas constantes para se filiar a ou-
tras siglas, ele continua no ninho dos tucanos e seu voo 
político pode ser mais amplo, mesmo porque ele é chefe 
de executivo do terceiro maior colégio eleitoral do Estado.

Com seus mais de 80 anos e muita experiência na vida 
pública, o atual prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, 
é o espelho do político respeitado. Mas para empolgar a 
juventude e, especialmente, as mulheres de Minas, em 
uma eventual disputa majoritária, o seu nome dificilmente 
entraria na lista de prováveis pretendentes. No entanto, o 
seu vice-prefeito, Adauto Marques, é reconhecido como 
um cidadão probo, empresário de sucesso, bem ao estilo 
do perfil ambicionado por eleitores, principalmente, dos 
grandes centros, que têm apostado muito em candidatos 
de comprovada experiência na vida empresarial. 

Mas, por hora, os mais lembrados para a disputa de 
2018, continuam sendo o governador Fernando Pimentel, 
o senador Anastasia e o ex-prefeito de Belo Horizonte, 
Marcio Lacerda.

Hoje, em quem você votaria?
A resposta é sempre a mesma:

não sei, mas não quero
votar em políticos profissionais

bruno siqueira é
uma opção real

Alex de Freitas seria o retorno
de um político de contagem

ao Palácio da liberdade

Adauto marques é o
atual vice-prefeito
de montes claros

tércio Amaral
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novo vice-presidente da Assembleia
já milita na vida pública há 25 anos

como a nova configuração da 
mesa diretora da Assembleia 
legislativa de minas deve atuar 
nos próximos 2 anos?

Lafayette Andrada: A Mesa Diretora tem 
por função dirigir os trabalhos legislativos. Dessa 
forma, todos os nossos trabalhos são orientados 
com o intuito de estabelecer uma unidade entre os 
parlamentares. É importante mantermos o perfil 
conciliador, que faz da nossa atividade, o meio para 
que as questões importantes para aqueles que nos 
elegeram, tornem-se realidade em forma de desen-
volvimento e melhoria de vida para os cidadãos 
mineiros. Esperamos conservar a harmonia que 
conseguimos estabelecer entre os poderes durante 
o primeiro biênio desta Legislatura, que reconduziu 
o deputado Adalclever Lopes à presidência da 
Casa. O Parlamento é o coração da democracia, 
ao passo que, o radicalismo, a incompreensão e 
a impaciência contribuem para conturbar o atual 
cenário nacional e confundir a opinião pública.

o senhor está completando 10 
anos de mandato na Assembleia, 
além de ter sido secretário de 
estado de defesa social. durante 
esse período é possível destacar 
alguns pontos da sua atuação 
parlamentar?

Lafayette Andrada: Ao longo das duas pri-
meiras Legislaturas, fui membro da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária da As-
sembleia. Sempre trabalhei muito com a análise 
de relatórios e prestação de contas, e essa era 
uma das minhas principais atuações na Assem-
bleia. Também transitava por outras comissões 
e em outros temas. Quanto à Lei 100, fui o autor 
da PEC 03, uma tentativa de garantir os direitos 
previdenciários dos servidores efetivados. Quan-

do fui secretário de Defesa Social, conseguimos 
conceder o maior reajuste da história para as polí-
cias, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Sistema 
Penitenciário, um reajuste escalonado de mais 
de 100%, ao longo de quatro anos. Também fui 
relator da Lei Orgânica da Polícia Civil, em vigor 
atualmente. Recentemente, apresentei um pro-
jeto que atende aos ciclistas, que deve diminuir 
os furtos e roubos de bicicletas ao instituir um 
Cadastro Estadual de Bicicletas, por meio do 
número de série do equipamento. No ano pas-
sado, votei contra o aumento de impostos para 
mais de 150 produtos, nos dois turnos, proposto 
pelo Governo do Estado. Também apresentei um 
projeto que visa destravar a economia de Minas, 

estabelecendo prazo para que licenças ambien-
tais sejam concedidas para empreendimentos, 
já que hoje não existe um prazo estabelecido, o 
que acaba barrando empreendimentos de grande 
importância para a nossa economia. Apresentei 
também, o projeto de tributação diferenciada 
para a Zona da Mata, com o intuito de combater 
a guerra fiscal que o estado do Rio de Janeiro 
pratica desde 2005.

Quais as perspectivas para o 
próximo ano?

Lafayette Andrada: Acredito que os debates 
neste ano, não somente no âmbito Legislativo, 
serão norteados em função da crise econômica 
que enfrentamos não só em nível estadual, como 
também em nível nacional. Temos em vigor o de-
creto de calamidade financeira de Minas Gerais. 
O momento exige serenidade, já que a nós par-
lamentares, compete um debate franco de ideias 
que possam orientar os passos do estado rumo 
ao desenvolvimento que tanto queremos. É nesse 
contexto que a Assembleia retoma e dá continui-
dade às suas funções.

sua família é de comprovada 
importância na política mineira 
e nacional. como a tradição fa-
miliar pode influenciar nos seus 
próximos passos na política? 
existem novos planos para 2018?

Lafayette Andrada: Serei candidato a depu-
tado federal nas próximas eleições. Desde muito 
pequeno convivi no meio político. Acredito que 
essa convivência tenha despertado minha vocação. 
Tenho orgulho dos mais de 25 anos de serviços pú-
blicos prestados. Fui empossado 1º vice-presidente 
da Assembleia Legislativa, e a expectativa é de 
continuar o trabalho que já vinha desenvolvendo 
como membro da Mesa. 2018, assim como este 
ano, será de muito trabalho.

A Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (Almg) empossou, recentemente, 
a nova Mesa Diretora que atuará no 
biênio 2017-2019. A mesa é formada 

pelo presidente da Almg, três vice-presidentes 
e três secretários, com mandatos de dois 
anos, iniciados, sempre, em 1º de fevereiro de 
um ano e com término em 31 de janeiro, dois 
anos depois.

Entre os nomes que tomaram posse na sema-
na passada, o deputado Lafayette Andrada (PSD) 
assumiu a posição de destaque no Legislativo 
estadual como 1º vice-presidente. 

Aos 50 anos, Lafayette Andrada, está no 3º 
mandato consecutivo como deputado estadual 
e acumula em mais de 25 anos de dedicação 
à política, muita experiência e bom trânsito nas 
esferas de poder. Lafayette já foi secretário de 
Estado de Defesa Social, durante o governo 
de Antonio Anastasia. Advogado, graduado 
em Direto pela Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), doutorando em Direito pela 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(Argentina), Lafayette confirma a intenção de 
ser candidato à Câmara Federal já em 2018, 
no próximo pleito.

A posse da nova mesa confirmou, ainda, o 
nome do deputado Adalclever Lopes (PMDB) como 
presidente da Casa. Além de Adalclever e  Lafayet-
te, foram ainda empossados como membros da 
mesa, os deputados Dalmo Ribeiro Silva (PSDB), 
2°-vice-presidente; e Inácio Franco (PV), 3°-vice-
-presidente. E também os deputados Rogério 
Correia (PT), eleito para o cargo de 1°-secretário; 
Alencar da Silveira Jr. (PDT), reeleito 2°-secretário; 
e Arlen Santiago (PTB), eleito 3°-secretário.

Em entrevista ao jornal Edição do Brasil, 
Lafayette Andrada fala sobre as perspectivas 
para o próximo biênio e as atividades que serão 
desenvolvidas pela Mesa Diretora.

o presidente da Almg, Adalclever lopes, comandou a posse

lafayette Andrada, foi empossado como
1º vice-presidente da Assembleia legislativa

e confirma a intenção em disputar uma
vaga na câmara Federal em 2018
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susTEnTar E PrEsIdEnTE do consElHo curador da Fundação BH TurIsmo E EvEnTos

roberto luciAno FAgundes

O cenário econômico desequilibrado 
tem comprometido a capacidade de 
boa parte dos empresários em honrar 
suas dívidas. Prova disso é que a 
inadimplência das empresas mineiras 

aumentou 9,07% em dezembro, na comparação 
com o mesmo período do ano anterior. Em 2015, 
esse índice ficou em 17,15%, enquanto nos anos 
de 2014 e 2013 esses índices foram de 8,69% e 
12,06%, respectivamente. Os dados são do Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC) das CDL’s em 
Minas Gerais. 

“Após um longo período de crise econômica, 
esta diminuição da inadimplência na margem 
apresenta uma sinalização de melhora na 
economia”, afirma o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/
BH), Bruno Falci. “Mas este número de empre-
sas inadimplentes ainda é considerado alto”, 
acrescenta. 

Em dezembro, o setor que registrou a maior 
quantidade de negócios inadimplentes foi o de 
serviços (alta de 14,04% frente ao mesmo perí-
odo do ano anterior). Falci atribui esse resultado 

a retração das atividades no setor de serviços. 
“Segundo o IBGE, esse segmento assinalou 
uma retração (-5,0%) em suas atividades no 
acumulado do ano (Jan.16/Nov.16)”, disse. 
“Esse resultado é reflexo, sobretudo, da alta taxa 
de inflação que prejudicou as vendas e o caixa 
desses negócios”, completa.

A inadimplência nos outros setores compor-
tou-se da seguinte forma em dezembro frente 
ao mesmo período de 2015: indústria (+7,87%); 
comércio (+7,17%); agricultura (+5,73%) e outros 
tipos de estabelecimentos (-5,64%).

AFederação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg) trabalha para a in-
ternacionalização da Indústria e economia 
mineira. No dia 31 de janeiro, representan-

tes do setor Industrial participaram da assinatura 
da declaração conjunta de cooperação entre o 
Governo de Minas Gerais, a Fiemg e o Estado 
alemão de Mecklenburg Vorpommern.

Com duração prevista de 2 anos, o acordo 
contempla auxílio mútuo nas áreas de coopera-
ção internacional e desenvolvimento econômico 
sustentável. Segundo o secretário de Indústria, 

Comércio, Trabalho e Saúde da região alemã, 
Stefan Rudolph, o Brasil é um parceiro importante 
pelo país europeu e que, por isso, Minas Gerais é 
considerada estratégica nessa relação.

Para ele, o intuito desse acordo de cooperação 
deve ser o de gerar soluções para desafios enfren-
tados pelas duas regiões em áreas como energia 
renovável, tratamento ecológico e sustentável de 
resíduos, além de questões ligadas à saúde e 
segurança do trabalho.

Já o secretário adjunto da Secretaria de 
Governo do Estado de Minas Gerais, Francisco 

Eduardo Moreira, ressaltou que a iniciativa de 
interação pretende desenvolver a internaciona-
lização dos municípios mineiros, assim como 
facilitar experiências de sucesso e o fomento à 
inovação no estado.

Na ocasião, a Fiemg foi representada pelo 
presidente da Regional Vale do Paranaíba, Ever-
ton Magalhães, que ressaltou a importância do 
esforço para atração de novos investimentos para 
Minas Gerais, e pelo superintendente executivo de 
Relações Institucionais, Paulo Brant, que assinou 
o acordo em nome da instituição.

É incrível como, em poucos dias de man-
dato, o novo presidente norte-americano, 
Donald Trump, conseguiu trazer tanta 
confusão às relações diplomáticas e co-

merciais (além das étnicas) no mundo inteiro – e 
isso sem contar as reações extremadas, dentro 
de seu próprio país, contra ou a favor das inter-
venções já adotadas ou anunciadas. Defensor 
de uma política externa isolacionista, ele não 
apenas decidiu realmente construir um muro 
separando os Estados Unidos do México – algo 
que parecia ser não mais que conversa fiada de 
campanha –, como também abandonou o Acordo 
Transpacífico, TPSEP, cuja criação acaba de 
completar seu primeiro ano.

Esta decisão, especificamente, causou per-
plexidade não só entre os seus países membros 
como também naqueles que compõem outros 
blocos econômicos. São esperadas outras de-
cisões, como a provável imposição de barreiras 
econômicas ao México (além do muro) e uma 
possível retaliação comercial contra a China, 
país historicamente visto pelos americanos como 
protecionista. Em suma, a nova política externa 
americana vai afetar significativamente as di-
reções de tráfego nos negócios internacionais. 

E o Brasil, como fica nesse novo desenho? 
Apesar de essas tantas incertezas delinearem 
um cenário mais complicado para todos os paí-
ses, há uma perspectiva – racional, diga-se – de 
que o vácuo deixado no comércio mundial pela 
nova política externa americana abra espaços 
importantes para países como o Brasil. Pode 
acontecer, por exemplo, uma maior aproximação 
econômica e diplomática com uma China mais 
disposta a fazer negócios e a ampliar seus inves-
timentos no país, e com os países-membros da 
Aliança do Pacífico, especialmente aqueles de 
menor expressão econômica, que, de repente, 
ficaram ao relento.

Para que o Brasil possa se inserir nesse novo 
contexto mundial será fundamental que nossa 
política comercial seja revista e atualizada, de 
modo a habilitar-se a participar das novas corren-
tes multilaterais que precisarão surgir. O cenário 
atual tem sido percebido pelo governo brasileiro 
não como uma ameaça, mas como uma oportu-
nidade que, se devidamente aproveitada, poderá 
ajudar, e muito, na recuperação da combalida 
economia brasileira. O próprio ministro de In-
dústria e Comércio, Marcos Pereira, em recentes 
declarações, mostrou ter esta percepção. Se-

gundo ele, as medidas protecionistas de Trump 
podem ser favoráveis ao Brasil, na medida em 
que as mudanças de rumo do governo americano 
deixaram insatisfeitos muitos países, que preci-
sarão criar novos alinhamentos. Pereira acredita 
que o Mercosul, desde a saída da Venezuela do 
bloco, passou a ser visto de forma diferente pela 
União Europeia, que inclusive tem mostrado mais 
disposição para negociar. É de se considerar, 
também, uma consequência colateral – e positiva 
– para o governo brasileiro: participar deste novo 
desenho do comércio global exigirá do país um 
atestado de saúde financeira, fiscal e econômica 
de que hoje não dispõe. Um argumento e tanto 
para justificar e acelerar a aprovação das que 
reformas propostas por Michel Temer, tanto as 
que já tramitam no Congresso quanto as que 
precisarão vir depois.

Todos os aspectos considerados nestes 
cenários são efetivamente positivos. E o são, 
simplesmente, pelo fato de Donald Trump não ter 
sequer cogitado adotar medidas restritivas contra 
os países da América do Sul. Mas como não se 
sabe o que lhe passa pela cabeça, e de repente 
ele resolver implicar conosco, tudo muda e a 
oportunidade vira ameaça. Que Deus nos livre!

Ameaça ou oportunidade?

Fiemg e governo de minas assinam
acordo de cooperação com estado alemão

Inadimplência das empresas do
Estado mineiro segue em alta

comparativo com o mês anterior 
 Na base de comparação mensal (Dez.16/Nov.16) a inadimplência das empresas 

mineiras registrou um crescimento de 0,36%. “O consumidor com orçamento reduzido foi 
mais cauteloso nas compras de final de ano, fator que pode ter impactado diretamente na 
capacidade de pagamento das empresas”, afirma o presidente da CDL/BH. 

dívidas das empresas 
 De acordo com os dados do SPC das CDL’s de Minas Gerais, o número de dívidas 

em atraso das empresas cresceu 8,01% em dezembro, na comparação com o mesmo 
período do ano anterior (Dez.16/Dez.15). “Novamente percebe-se que consumo familiar 
desacelerou por causa do desemprego e inflação elevada. Como resultado disso, o em-
presário vende menos e acaba acumulando dívidas”, afirma Falci. Na comparação com 
novembro (Dez.16/Nov.16), as dívidas em atraso apresentaram queda de 0,15%.

inadimplência  
 A inadimplência dos consumidores também apresentou aumento em dezembro na 

comparação com o mesmo período do ano anterior (Dez.16/Dez.15). O índice foi de 
5,24%. Para o presidente da CDL/BH, o enfraquecimento da capacidade de pagamento 
dos mineiros é reflexo da queda de rendimento real na renda das famílias. Comparando 
com o mês anterior (Dez.16/Nov.16), o número de pessoas inadimplentes cresceu 0,30%.

dívidas do consumidor 
O número de dívidas dos mineiros também cresceu (3,78%) na comparação com o mes-

mo período do ano anterior (Dez.16/Dez.15). Falci atribui esse aumento ao efeito corrosivo 
da inflação que afeta diretamente o rendimento médio da população empregada. “Existe 
dificuldade por parte da população em se planejar financeiramente”. Em comparação com o 
mês anterior (Dez.16/Nov.16), o número de dívidas em atraso apresentou queda de 0,19%.

metodologia 
 Os indicadores de inadimplência apresentados nesse material contêm todas as informa-

ções disponíveis nas bases de dados a que o SPC Brasil e as CDL’s de Minas Gerais têm 
acesso. O indicador de pessoas físicas inadimplentes mostra a variação mês a mês no número 
de pessoas registradas na base do SPC Brasil. Cada pessoa física inadimplente é contada 
apenas uma vez, independentemente do número de dívidas que tenha em atraso. Já o número 
de dívidas em atraso mostra a quantidade média de dívidas em atraso de cada pessoa física.

bruno Falci: “esse resultado é reflexo, sobretudo, da alta taxa 
de inflação que prejudicou as vendas e o caixa desses negócios”
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sucessão no galo
A turma que frequenta o Café Nice, no Centro de BH, não 

deixa escapar nada. Desde já, estão especulando quem seria 
o nome escalado para substituir Daniel Nepomuceno, no 
comando do Galo. Neste bate e rebate, um gaiato atalhou: 
o futuro presidente vai ser aquele que rezar nas cartilhas de 
Alexandre Kalil e Ricardo Guimarães. Eu, hein...

sucessão no cruzeiro
Apesar de afastado das lides esportivas por longo período, 

o senador Zezé perrella, que em breve ficará sem mandato, 
tem articulado para voltar ao comando do Cruzeiro. Essa tem 
sido a resenha, quase diária, em seu gabinete, em Brasília. É 
aguardar para conferir. 

Prefeitos vão aderir
Nos corredores da Assembleia Legislativa, comenta-se a 

respeito de uma extensa lista de prefeitos, inclusive, de muitos 
tucanos interessados em abandonar os seus partidos políticos 
para aderir às siglas mais próximas ao governador Fernando 
pimentel. Aliás, isto não chega a ser novidade em Minas. 

savassi desprotegida
Quem mora no antigo cartão postal, da zona sul, de Belo 

Horizonte, a Savassi, reclama horrores devido a presença de 
vândalos, peregrinos e moradores de rua que ficam no local 
durante a noite para provocar badernas na região. Muitas por-
tarias de prédios, a partir de determinada hora, se transformam 
em “banheiros”. Paralelamente a isto, sempre ocorrem assaltos 
e outras coisas mais. 

Pimentel com Kalil
A Prefeitura de Belo Horizonte, isoladamente, não tem con-

dições de realizar um programa de combate a violência, mesmo 
que o assunto tenha sido prometido pelo prefeito Alexandre 
Kalil, durante a campanha. Após essa conclusão, julgou-se 
ser necessário atender um convite do governador Fernando 
pimentel, que estendeu as mãos, para haver uma parceria da 
Guarda Municipal com a Polícia Militar, a fim de minimizar a 
onda de violência na capital mineira. 

dinis manda recado 
Do alto de sua experiência política, o ex-presidente da As-

sembleia, Dinis pinheiro diz ter um projeto político para 2018 
e não aceitaria, segundo pessoas próximas, qualquer tipo de 
convite para ser apenas um coadjuvante. Os tucanos não estão 
gostando nada desta posição de pinheiro. 

gabinete nababesco 
Por ser o ministro mais antigo do Superior Tribunal de Jus-

tiça (STJ), o decano da Corte, Celso Mello, tem um gabinete 
instalado na cobertura do prédio do Superior Tribunal Federal 
(STF), com estrutura nababesca, relata a jornalista Cristiana 
Lôbo, de Brasília.

Violência nacional
Considerado um parlamentar centrado em temas de inte-

resse nacional, o deputado federal mineiro Reginaldo Lopes 
(pT), disse, recentemente, que, em todo Brasil, apenas 8% 
dos homicídios são esclarecidos. Os demais casos terminam 
caindo no esquecimento. A conferir. 

itatiaia méxico
A alegria foi geral para os cruzeirenses encontrados na praia 

de Acapulco, no finalzinho da tarde desta última quarta-feira. 
Era a Itatiaia, transmitindo, diretamente, do México, a vitória 
sobre o Galo.

Política em moc
O prefeito Humberto Souto, de Montes Claros, ao ser 

indagado pela imprensa a respeito da prefeitura de sua cidade 
disse: “Estou ainda por conta de fazer uma faxina, saber os 
rombos deixados, para depois fazer um diagnóstico e, só en-
tão, começar a administrar”. Certamente o prefeito encontrará 
muito lixo, pois a administração de Ruy Muniz foi mal falada 
em toda Minas Gerais.

Praça mal cuidada
O novo prefeito de BH, Alexandre Kalil, precisa saber 

por meio de seus auxiliares o que anda acontecendo com a 
parceria entre a PBH e as empresas encarregadas de cuidar 
dos jardins da Praça da Liberdade. O local, aos poucos, vai se 
transformando em dormitórios de pessoas de rua e, com isso, 
matando as plantas e deixando o ambiente muito feio. E mais, 
na Praça Pio XII, esquina da Amazonas com a Contorno, os 
moradores de rua estão colocando o terror, com tentativas de 
assalto durante o dia e a noite. Um horror!

sucessão na Fiemg
Por enquanto, o tema sucessão na Federação das Indús-

trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) estará hibernando, 
pelo menos até o final do mês de março. Mas, os ditos repre-
sentantes da oposição, já organizam eventos de toda ordem 
para poder badalar o assunto.

http://www.cdlbh.com.br/portal/193/Consultas/Novo_SPC_Mix_Mais
http://www.cdlbh.com.br/portal/193/Consultas/Novo_SPC_Mix_Mais
http://www.cdlbh.com.br/portal/57/Noticias/Ponto_de_Vista_CDL_BH
http://www.cdlbh.com.br/portal/55/Noticias/Indicadores
http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/
http://www7.fiemg.com.br/Regionais/vale-do-paranaiba
http://www.cdlbh.com.br/portal/55/Noticias/Indicadores
http://www.cdlbh.com.br/portal/34/Solucoes/Registro_de_Inadimplencia
http://www.cdlbh.com.br/portal/55/Noticias/Indicadores
http://www.cdlbh.com.br/portal/55/Noticias/Indicadores
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desemprego atingirá 203 milhões
de pessoas no mundo até 2018

Pesquisa da organização Internacional do Trabalho aponta situação ainda pior no próximo ano

O desemprego tem se tornado um 
problema mundial, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
prevê que o desemprego afetará 
201 milhões de pessoas neste 

ano e mais 2,7 milhões em 2018, totalizando 
quase 204 milhões de desempregados. Es-
ses dados são do Perspectivas Sociais e do 
Emprego no Mundo, um dos motivos é que 
o ritmo de crescimento da força de trabalho 
é maior do que o de criação de empregos.

 Segundo o estudo, a situação dos países 
emergentes é ainda pior, estima-se que um a 
cada dois trabalhadores estará em emprego 
vulnerável – sem benefícios e condições 
legais –, e o alerta é que na América Latina 
os desafios serão grandes, pois ela ainda 
se recupera das recessões econômicas e 
políticas. Outro ponto importante é que esse 
problema afeta, consequentemente o mal-
-estar social e amplia a migração em muitas 
partes do mundo. 

Ainda de acordo com os dados, de 2009 e 
2016, a quantidade de pessoas em idade ativa 
que deseja migrar para o exterior aumentou 
em quase todas as regiões do mundo, exceto 
Sul da Ásia, Sudeste Asiático e do Pacífico, 
contudo, o aumento mais importante foi na 
América Latina, Caribe e nos Estados Árabes.

O levantamento feito pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou 
que no último trimestre, encerrado em novem-
bro de 2016, o Brasil tinha 12,1 milhões de 
desempregados, e para este ano a OIT prevê 
que o índice de desemprego no país será de 
12,4%. Esse problema mundial é um fator que 
para a OIT pode ocasionar o aumento do risco 
de agitação (protestos, boicotes, rebeliões etc) 
social e descontentamento da população em 
todas as regiões do mundo.

cenário mineiro
Para muitas pessoas o ano de 2017 

começou com o objetivo de se recolocar 
no mercado de trabalho. Até o segundo 
trimestre de 2016, em Minas, a população 
de desempregados somava 1,2 milhão de 
pessoas. Em Belo Horizonte, o índice de 
desemprego chegou a 168 mil, segundo 
dados do IBGE. 

Na primeira semana deste ano, havia 
cerca 1.500 vagas de emprego nos postos 
do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em 
Minas Gerais, gerenciados pela Secretaria de 
Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social 
(Sedese). Já entre os dias 30 de janeiro e 03 
de fevereiro, contamos a oferta de 110 vagas 
na página do Sine da capital.

A especialista em gestão estratégica de 
pessoas Jacqueline Rezende afirma que é 
difícil definir quais são as vagas mais comuns 
no mercado, mas ressalta que as empresas 
estão fazendo uma reestruturação nas áreas 
e que os cargos mais requisitados são os de 
base. “A área operacional tem uma maior 
relevância na contratação, como, vigia, re-
cepção, auxiliar administrativo, financeiro. Já 
a indústria, não está com essa intensidade 
que esperávamos”, aponta.  

Ela diz ainda as empresas está dispen-
sando as pessoas mais especializadas, como 
os analistas e supervisores e estão colocando 
os assistentes, tentando os transformar em 
especialistas. “Isso, para tentar manter o 
capital intelectual dentro da empresa, pois a 
folha de pagamento representa mais de 30% 
do custo da empresa e, em alguns casos, 

custam até 60%. Hoje, em dia, é difícil uma 
empresa ter uma boa rentabilidade devido as 
condições do mercado”, aponta.  

Contudo, segundo a especialista, esse 
tipo de mudança no quadro funcional implica 
em vários cenários e também nas oportuni-
dades. “Primeiro há a perda da qualidade da 
mão de obra e o outro ponto é que esse é o 
momento ideal para que as pessoas invistam 
em qualificação profissional para mostrar que é 
merecedora dessa nova oportunidade”, expõe.

Já para quem tem um bom currículo e 
estava em uma posição superior, a sugestão 
da especialista é: continue a se qualificar. 
“Tenho um pouco de resistência na questão 
de empreender pois, hoje, um empreende-
dor trabalha mais de 16 horas por dia e ele 
precisa ter tino, formação e entendimento 
no que vai trabalhar. O ideal é se recolocar 
ganhando menos, pois o importante é estar 
em movimento”, garante. Outro fator que ela 
desmistifica é a questão do tempo de traba-
lho. Ela afirma que, hoje, o importante são 
as entregas de resultados. Não importa se a 
pessoa ficou na empresa por 3 ou 6 meses, 
o primordial são os projetos que executou e 
seus resultados.

• Visão de futuro
• Boa oratória e criatividade
• Capacidade de negociar 

• Comportamento ético
• Trabalhe em equipe
• Liderança

A profissional destaca algumas das principais
características que empregadores estão buscando: 

Para ela, a crise só existe para 
quem não enxerga oportunidades 
e não procura se qualificar para 
garantir diferenciais. “Os profissio-
nais comprometidos, qualificados, 
responsáveis e com vontade de 
crescer terão lugar nas vagas em 
aberto durante 2017”, afirma.

Até o segundo trimestre de 
2016, em minas, a população 
de desempregados somava 
1,2 milhão de pessoas
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Empresários mineiros
da construção civil iniciam

o ano mais confiantes
Em janeiro de 2017, o Índice de 

Confiança do Empresário da Indús-
tria da Construção de Minas Gerais 
(Iceicon-MG) registrou alta de 3,9 
pontos em relação a dezembro de 
2016 e chegou aos 47,4 pontos. 
Apesar de continuar abaixo da linha 
dos 50 pontos, sinalizando falta de 
confiança, o indicador apresentou 
substancial melhora em relação a 
janeiro de 2016, quando marcava 
28,1 pontos. “O resultado do primeiro 
mês de 2017 foi o melhor observado 
nos últimos 4 meses e também o 
melhor para o mês de janeiro dos 
últimos 3 anos”, analisa o economista 
e coordenador sindical do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil no 
Estado de Minas Gerais (Sinduscon-
-MG), Daniel Furletti.

O resultado de janeiro é decor-
rente das melhores expectativas 
dos empresários para os próximos 6 
meses, cujo indicador geral apontou 
otimismo e fechou em 53,5 pontos. 
No desagregado, o construtor mi-
neiro segue com falta de otimismo 
em relação à economia do Estado, 
cujo indicador registrou 45,5 pontos, 
apesar também de ter avançado na 
comparação com dezembro. Já em 
relação à economia brasileira as pers-
pectivas são positivas, com índice 
de 50,3 pontos. O melhor resultado 
aconteceu nas expectativas quanto 
aos negócios da própria empresa, 
com o índice chegando a 57 pontos.

“As expectativas positivas em 
relação às empresas sinaliza que 
nossas construtoras estão prepara-
das para ampliar as suas operações. 
Elas têm processos bem estruturados 

e um corpo técnico e gerencial qua-
lificado. Portanto, o que precisamos 
para voltarmos a crescer é da melhora 
no cenário macroeconômico e de 
medidas que diminuam a burocracia 
e incentivem o investimento”, afirma 
Furletti.

Quanto às condições atuais do 
negócio, o índice geral de janeiro ficou 
praticamente estável em relação a 
dezembro, passando de 35,2 pontos 
para 35,3 pontos. Já no comparativo 
com o primeiro mês de 2015, houve 
um incremento de 15 pontos, já que 
o indicador estava em 20,3 pontos. 
Apesar da melhora, os resultados 
ainda mostram o descontentamento 
dos empresários por estar abaixo da 
linha dos 50 pontos.

Sondagem 
Em dezembro, o índice do nível 

de atividade da construção mineira 
fechou com 33,2 pontos. Desde 
novembro de 2012, o indicador per-
manece abaixo da linha divisória dos 
50 pontos, que separa a queda do 
crescimento. O nível de atividade em 
relação ao usual para os meses de 
dezembro ficou em 22,6 pontos. Já 
o índice de emprego fechou aquele 
mês em 31,6 pontos, indicando que 
continua uma retração nos postos de 
trabalho no setor em Minas.

No último trimestre de 2016, os 
empresários da construção mineira 
se mostraram insatisfeitos com a 
situação financeira, cujo indicador 
apurou 33,8 pontos, e com a margem 
de lucro operacional, que fechou em 
29,7 pontos. Já o índice que mede 
o acesso ao crédito registrou 27,5 
pontos. Ambos abaixo da linha dos 
50 pontos.

Dentre os principais desafios 
citados pelos empresários da cons-
trução nos últimos 3 meses de 2016, 
a demanda interna insuficiente ficou 
em primeiro lugar, aparecendo em 
52% das citações. Em seguida ficou 
o tópico carga tributária elevada, que 
nesta sondagem foi mencionada em 
41% das respostas. Em terceiro lugar 
no ranking está a falta de capital de 
giro, sendo citada por 32% dos en-
trevistados.

economista e coordenador do
sinduscon-mg, daniel Furletti
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http://getninjas.com.br/anuncios/new
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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.

BH convention & visitors Bureau

carnaval em belo Horizonte
é um dos melhores do brasil

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

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

domingo, dia 05 de fevereiro

Milton Teodoro (Pascoal) 
Rui Cunha - Em Contagem 
Carlinhos Barcelos

segunda-feira, 06

Antônio Pedro (assessor jurídico da Assembleia)  
Eustáquio José Diniz

terça-feira, 07

Delegado Dr. Sebastião Francisco Santos 
Dª Zerita Barreto  
Maria das Graças Oliveira - Contagem  
Heitor Pichione

Quarta-feira, 08

Ester Carneiro Naves 
Dr. Messias Braga  
Mário Ramos Vilela

Quinta-feira, 09

Dr. João Evangelista de Carvalho  
Radialista Tião Moreno 
Breno Felipe

sexta-feira, 10

Ex-deputado Jairo Magalhães Alves 
Juarez Bahia Mascarenhas

sábado, 11

Jadir Elon Braga 
Fernando de Castro

Chegou fevereiro, o mês do 
Carnaval no Brasil. Turismo é 
negócio, e negócio é do em-
presário e do empreendedor, 

ou seja, aquele que sabe aproveitar 
as oportunidades de novos negócios. 
E Carnaval é um produto turístico em 
vários destinos no país, com desta-
que para Rio de Janeiro, Salvador 
e São Paulo, dentre outras capitais. 

O maior show da Terra – como 
é denominado o Desfile das Escolas 
de Samba do Grupo Principal – no 
Rio de Janeiro é realizado desde 
1928. Inicialmente era algo impro-
visado, popular e depois com arqui-
bancadas na Avenida Presidente 
Vargas, no Sambódromo, numa 
criação de Oscar Niemeyer. Um 
evento privado, totalmente profis-
sional, que envolve todo um ano de 
trabalho, gerando empregos, e que 
representa milhões de reais em seu 
investimento! Camarotes corpora-
tivos são disputados por grandes 
empresas, que ali realizam negócios 
com convidados internacionais.

O Carnaval em BH, desde a 
década de 1920/1930, é bem familiar 
com desfiles de carros enfeitados, 
que foram transformados em blocos 
caricatos, cada um representando 
um bairro, até chegar às escolas de 
samba, que tiveram seu auge no iní-
cio da década de 1980. Depois disso, 
o Carnaval foi sendo esvaziado e a 
cidade foi denominada de cemitério 
do samba. E, recentemente, em 
2013, um novo movimento espontâ-
neo – o Praia da Estação - começou 
na cidade através da juventude e, a 
cada ano, transformaram e cresce-
ram de vulto, que são os blocos de 
rua, e que já são mais de 300 deles 
espalhados pela cidade, no Carnaval 
de 2017. Alguns, inclusive, já ultra-
passando a casa dos 100 mil foliões!

A projeção da Belotur, respon-
sável pela coordenação do evento, é 

de que o Carnaval de BH, neste ano, 
tenha a presença de 2,4 milhões de 
foliões. Haverá palcos para shows 
espalhados pela cidade, o desfile 
de blocos caricatos e das escolas de 
samba, além dos eventos particula-
res em espaços públicos e privados. 
O Carnaval cresceu e já consegue 
um impacto crescente na Cadeia 
Produtiva do Turismo e na própria 
economia municipal.

Uma festa popular, familiar, 
capaz de atrair milhares de pessoas, 
dispostas a seguir os blocos de rua 
e a participar dos inúmeros shows 
marcados em espaços públicos e 
privados, com previsão diária de 
cerca de 8 mil pessoas. A Central 
dos Eventos irá promover o Carnaval 
Exclusive (Sorriso Maroto, Gusttavo 
Lima, Matheus & Kauan, Zé Neto & 
Cristiano, Peixe, Felguk, Baianas 
Ozadas, Corrossel de Emoções e 
Du Monetiro), no Mineirão, nos dias 
24 a 26 de fevereiro, e na segunda-
-feira, dia 27, promoverá o Carnaval 
Kids – e mais dois bailinhos infantis, 
no Ouro Minas e no Mercado do 
Cruzeiro, na mesma segunda-feira. 
No Parque das Mangabeiras, te-
remos o Carnavália (Nando Reis, 
Paralamas do Sucesso, Buchecha, 
Karol Conka e Gabriel o Pensador), 
durante os 4 dias, e no Mirante Be-
agá (Tuca Fernandes, DJ Afrojack, 
Wesley Safadão), no bairro Olhos 
d’Água, teremos o Carnaval da Box 
Entretenimentos (Baile do Dennis, 
SunflowerCarnaval, Na farra com 
Safadão, Bloco Camarim). Atrações 
variadas, desde o Axé, até cantores 
sertanejos e DJs internacionais.

 Um Carnaval para todos os 
gostos e bolsos, e que já está tendo 
investimentos de milhões de reais 
pela iniciativa privada. É importante 
entender que os eventos privados 
complementam o Carnaval de blocos 
de rua, dando opções novas aos 

foliões e gerando emprego e renda. 
Por isso, todos já comentam que em 
BH está o melhor Carnaval do país!

Clubes tradicionais de BH - 
Minas Tênis Clube, Iate Tênis, PIC 
e Jaraguá – estão retornando com 
seus famosos bailes carnavalescos, 
do Pirata, do Marinheiro, e outros 
– e, assim, colaborando para um 
maior fluxo turístico de qualidade na 
cidade. A festividade carnavalesca 
tem mantido os belo-horizontinos na 
cidade, fazendo-os deixar de viajar 
para locais badalados e priorizando 
os eventos aqui.

O Carnaval é uma excelen-
te oportunidade de promoção do 
destino, bem como essencial à sua 
visibilidade. Operadores turísticos 
receptivos já estão com pacotes 
envolvendo hospedagem, traslado, 
city tour a preços bem competitivos. 
Além disso, têm também em seu 
portfólio inúmeros passeios ao redor 
da cidade. Uma Cadeia Produtiva 
onde todos ganham!

BH uma cidade planejada, reple-
ta de moradores de outras cidades 
mineiras, vive agora uma mudança 
comportamental: ao invés de hos-
pedar parentes e amigos em casa, 
agora existem hotéis com preços que 
cabem em todos os bolsos. Ninguém 
incomoda ninguém, e cada um des-
fruta de seu local! BH oferece uma 
hotelaria nova e profissional, e nada 
melhor que ter uma privacidade de 
um apartamento num hotel, com café 
da manhã em tempo estendido, se-
gurança. Uma excelente experiência 
de hospitalidade nos hotéis de BH!

E o Carnaval cresce, exponen-
cialmente, pelo trabalho conjunto e 
integrado entre os setores público 
e privado, e aos organizadores dos 
blocos de rua pela criatividade e 
espontaneidade, que vai tendo sua 
maturação e consolidação. BH aos 
Olhos do Brasil!

OS MEXiCANOS ainda não acreditam que as pro-
messas de Trump se concretizem. Ao mesmo tempo 
alguns investimentos norte-americanos no México, já 
foram suspensos e o mais comentado é o da Ford, que 
aumentaria a capacidade de produção de sua fábrica 
mexicana. Outros investimentos estão em um compasso 
de espera, na esperança de que Trump torne, sem efeito, 
o decreto que criou sobre a taxa para importação de 
produtos mexicanos ou de empresas que façam qualquer 
tipo de investimento no México. Apesar de tudo isso, a 
música americana é ouvida aqui, com muita frequência, 
embora a mexicana seja bem executada.

Na solenidade de entrega do Troféu Guará, da Rádio 
Itatiaia, o presidente da empresa, jornalista Emanuel Carneiro, 
estava recebendo as pessoas ao lado do diretor da emissora, 
Cláudio Carneiro. A mulher do presidente, Ilma Araújo, também 
fazia as honras da casa, por sinal uma excelente anfitriã. Este 
ano a solenidade teve música ao vivo, um coquetel caprichado 
e um jantar de primeira linha, reunindo personalidades do mun-
do empresarial, político e esportivo. A propósito, o governador 
Fernando Pimentel ficou por lá até o final do evento.

pela primeira vez na história, a sala de imprensa da Assem-
bleia Legislativa, ficou fechada durante um mês, por orientação 
da comunicação social daquela Casa. Resta saber se o fato 
aconteceu com a aquiescência do presidente Adalclever Lopes.

Pic

PI
C

o dirigente de um dos clubes mais famosos de minas gerais, o 
Pampulha iate clube (Pic), entidade recreativa que faz parte da 
história de belo Horizonte, Antônio eustáquio da rocha soares

NOS ÚLTiMOS ANOS o Carnaval de Belo Horizonte 
tem crescido. Isso é uma realidade. Mas, por enquanto, 
os empresários e as pessoas que podem gastar mais, por 
conta de um elevado padrão de vida, preferem prestigiar 
a festa momesca em outros locais, especialmente em 
cidades mais badaladas como Rio de Janeiro, Salva-
dor, Olinda etc. De modo que o pessoal da prefeitura, 
juntamente com os empresários do ramo ainda terão 
de percorrer um longo caminho. Aproveitando esse 
comentário, gostaria de sugerir ao prefeito Alexandre 
Kalil que desse apoio para que fossem realizadas mais 
promoções de grande porte. Por exemplo, quem sabe 
retornar com a Festa Junina Popular, como acontecia 
na administração do prefeito Maurício Campos. Foi um 
projeto que deu certo.

pOR ONDA pASSA, o jornalista Chico Maia, velho 
companheiro do rádio, recebe os cumprimentos. Ele, des-
de o mês passado, é o novo assessor de comunicação 
do prefeito Alexandre Kalil. Trata-se de um jornalista con-
siderado unanimidade nos meandros de comunicação, 
como profissional de primeira linha e amigo fiel.

SuCESSÃO NA FiEMG - Se quiser, o atual presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), Olavo Machado, têm plenas condições 
de buscar mais um mandato. Seus adversários são fra-
cos, embora eles continuem trabalhando nos bastidores 
visando antecipar a discussão do assunto que só deveria 
ser tratando lá pelo início de 2018. “Mas, se querem brigar 
agora, que venha”, garante um amigo do simpático e bem 
relacionado Olavo Machado Jr.
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Motocicleta, automóvel
ou imóvel?

Não importa como você sonha.
O que importa é que realizamos
todos os seus sonhos.

Taxas competitivas, atendimento diferenciado e 

garantia de quase quatro décadas de operação.

Estes são alguns dos fatores que fazem da

Multimarcas um dos melhores consórcios

do Brasil. Matriz em Belo Horizonte

e representações em várias cidades do país.

Imóvel - R$ 224.957,53
em 180 vezes de R$ 1.896,65

Imóvel - R$ 224.957,53
em 180 vezes de R$ 1.896,65

Honda CRF 230 - R$ 13.290,00
em 80 vezes de R$ 207,65

Honda CRF 230 - R$ 13.290,00
em 80 vezes de R$ 207,65

Pálio Fire 1.0 Flex 4 P - R$ 32.620,00
em 80 vezes de R$ 509,67

Pálio Fire 1.0 Flex 4 P - R$ 32.620,00
em 80 vezes de R$ 509,67

Moto,
carro?ou casa

o seu consórcio multibrasileiro

Cada vez mais perto de você.

Matriz em Belo Horizonte e

representações em várias

cidades do país.

Estudiosos não se can-
sam de vasculhar a 
composição desse fru-
to. A nova descoberta é 

o poder na criação de barreiras 
protetoras para os neurônios, 
a redução de alguns tipos de 
câncer e a diminuição dos 
níveis de colesterol. Pesqui-
sadores descobriram que 
o consumo regular de açaí 
reduz a exposição das cé-
lulas nervosas a processos 
degenerativos e inflamatórios 
recorrentes, fenômeno que 
abre caminho ao colapso do 
tecido cerebral.

Os antioxidantes presen-
tes no fruto são responsáveis 
por esta grande façanha, 
combatendo os radicais livres 
presentes no organismo. Em 

1 litro de polpa, há 33 ve-
zes mais antioxidantes que 
encontrado em um mesmo 
litro de vinho tinto. E não fica 
apenas nisso, além dessa 
propriedade, o fruto tem poder 
anti-inflamatório, o que faz 
com que as estruturas cere-
brais funcionem corretamente. 
Desta forma, o açaí tem o 
poder de prevenir doenças de 
Parkinson e Alzheimer. 

A ação antioxidante con-
tribui também para vencer a 
formação de placas nos vasos 
sanguíneos, o que pode levar 
a derrames e infartos. Pesqui-
sas revelam que indivíduos 
que ingerem regularmente 
açaí apresentam taxas mais 
elevadas de HDL, a fração 
boa do colesterol, enquanto 

os níveis de LDL, o colesterol 
ruim, apresentam níveis acei-
táveis e melhores do que os 
índices dos não consumidores 
da fruta. 

O açaí pode ser consu-
mido desde que não haja 
exageros. A adição de outros 
componentes como: leite em 
pó, paçoca, chocolate, entre 
outros, acaba o deixando 
mais calórico. Introduzindo 
o açaí no momento certo do 
seu plano alimentar, ele se 
torna um ótimo aliado à sua 
alimentação. Procure um 
nutricionista para adequar 
esse superalimento a sua 
alimentação.

O que está esperando 
para acrescentar essa super-
fruta em sua rotina?!

mais de 15 milhões de brasileiros são 
adeptos ao vegetarianismo ou veganismo

Belo Horizonte, inclusive, já possui uma mercearia/açougue de produtos dessa linha

Aderir ao estilo de vida ve-
getariano ou vegano tem 
sido algo cada vez mais 
comum. Hoje, no Brasil, 

estima-se que 8% das pessoas 
sejam adeptas a uma das duas for-
mas, esse número equivale a 15,2 
milhões de indivíduos. Os motivos 
que levam alguém a se adequar a 
esses modos são inúmeros, mas o 
principal deles é não concordar com 
o sofrimento animal causado por 
empresas responsáveis pela pro-
dução de carnes, leite e derivados. 

Mas, qual é a diferença entre 
os dois regimes alimentares? A 
nutricionista funcional, mestre e 
doutoranda em Ciência de Alimen-
tos, Laís Bhering, explica que o 
vegetarianismo é quando a pessoa 
opta por parar de comer qualquer 
tipo de carne, enquanto que no 
veganismo, a pessoa decide parar 
de comer qualquer coisa que tenha 
origem animal, ou seja, ovos, leite 
e derivados.

Por isso, se ajustar a um dos 
estilos não é tão simples como 
parece. Ela aponta que algumas 
proteínas são absorvidas pelo nos-
so organismo, preferencialmente 
da carne. “Isso inclui o ferro, por 
exemplo, que pode desenvolver 
uma anemia, caso esteja insufi-
ciente no corpo. Porém, existem 
outros alimentos que produzem as 
vitaminas encontradas na carne, 
como as verduras com tom verde 
escuro. Contudo, a biodisponibili-
dade dessas proteínas se tornam 
menor, porque o organismo ab-
sorve menos ferro de um alimento 
de origem vegetal do que animal”.

A especialista acrescenta 
que, uma vez vegetariano ou 
vegano, a pessoa se torna mais 
saudável. “O ser humano é oní-
voro, ou seja, consegue comer 

todo o tipo de alimento. Algumas 
pesquisas apontam, inclusive, 
uma sobrevida nas pessoas que 
seguem um desses estilos de 
vida, porque há um consumo 
maior de vegetais e uma dieta 
mais anti-inflamatória”.

A estudante de medicina vete-
rinária Angélica Maria Araújo conta 

que decidiu virar vegana por sentir 
forte compaixão pelos animais e 
achar que eles merecem liberda-
de. Depois da opção, sua saúde 
mudou para melhor. “Vi diferença 
na pele, cabelo e unhas. Passei a 
dormir melhor e tive menos dores 
de cabeça. Eu cuido da minha dieta 
para não ficar sem as proteínas 

que preciso e encontro tudo nos 
vegetais, variando bastante para 
garantir uma boa absorção, porque 
tudo em excesso faz mal”.

Dificuldades
Muitas pessoas favoráveis a 

esses estilos de vida reclamam da 
dificuldade em encontrar alimentos 

cuja procedências se adequam ao 
que necessitam. É o caso da estu-
dante Yasmim França, que há um 
ano e meio se tornou vegetariana. 
Ela diz que não teve nenhum apoio 
familiar. “Comecei sozinha por 
toda a questão animal que há por 
trás. Foi muito difícil no começo e 
ainda é”.

Para ela, comer fora de casa é 
o mais delicado. “É difícil porque 
não sei como aquele alimento foi 
feito e se os ingredientes condi-
zem com a minha dieta. Além do 
mais, alguns produtos são difíceis 
de encontrar, e outros até mais 
caros”. 

Devido à essa dificuldade de 
encontrar alimentos, a professora 
aposentada Valéria Bonetti, que é 
vegetariana e tem uma filha que 
é vegana, decidiu abrir um esta-
belecimento vegano em Belo Ho-
rizonte. “Minha primeira intenção 
era abrir uma mercearia mista, 
com produtos de dieta normal e 
vegana. Foi o que eu fiz. Só que 
com a grande demanda e, até 
mesmo, por influência da minha 
filha, optei por uma mercearia e 
açougue veganos”.

O local é o primeiro desse 
ramo em BH. Valéria expõe que 
ficou assustada com a grande 
procura do público. “Iniciamos a 
divulgação nas redes sociais e 
muita gente começou a comen-
tar, dizendo que sempre quis um 
mercado específico e que isso 
facilitaria muito. Então, começa-
mos a produzir nosso estoque, 
que é todo preparado em casa e 
sem conservantes. Pensei que 
o que eu tinha produzido daria 
para a semana, mas no dia da 
abertura, esgotou tudo em pou-
cas horas”.

Ela acrescenta que a loja tem 
atraído muitos curiosos. “Muita 
gente tem visitado por interesse 
em conhecer e acaba substituindo 
ou diminuindo o consumo de carne 
animal. O que para mim, é muito 
importante, porque reduz a ma-
tança dos bichos, além de ajudar 
as pessoas a ter uma vida mais 
saudável, já que a carne vegana 
é feita de forma artesanal, sem 
acréscimos prejudiciais à saúde”, 
conclui.

natália macedo

é preciso cuidado para garantir que dieta contenha todas as proteínas que são provenientes da carne, mas que também são encontrados nos vegetais
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Açaí: a força do fruto

T rês ônibus do sistema 
de transporte coletivo 
urbano de Belo Horizonte 
foram incendiados se-

mana passada. No intervalo de 
menos de 12 horas, um veículo 
foi queimado no bairro Solar, 
na região do Barreiro, outro no 
bairro Serra Verde, em Venda 
Nova, e um terceiro no bairro 
Minas Caixa.

No Barreiro, o crime foi co-
metido por dois homens na rua 
Ivete Vargas, 124, às 0h20. O 
veículo queimado é da linha 328 
(Estação Barreiro/Cardoso B). 
No Serra Verde, um veículo da 
linha 641 (Estação Vilarinho/Ser-
ra Verde) foi incendiado no ponto 
final, na Rua Leontino Francisco 
Alves, às 06h. O terceiro ônibus, 
da linha 638 (Estação Vilarinho/
Minas Caixa), foi incendiado 
por volta das 11h, na Avenida 
Salamanca, no Minas Caixa. 
Com os três atentados, já são 
seis ônibus incendiados em Belo 
Horizonte em 2017.

Em janeiro, um ônibus da 
linha 3503A (Santa Terezinha/
São Gabriel) foi incendiado no 
dia 20, no ponto final do bairro 
Santa Terezinha (Rua Ayres da 
Mata Machado, 193), e dois 
outros foram queimados no dia 
17. Um deles, da linha 1509 
(Califórnia/Tupi), foi incendiado 
na esquina das ruas Cacilda 
Becker e José Lins do Rego, 
no bairro Tupi, e outro, da linha 
9801 (Saudade/Santa Cruz), no 
bairro Santa Cruz.

Os atos de vandalismo pre-
judicam os usuários das linhas 
com a redução forçada tem-
porária de veículos em circula-
ção. Nos cálculos do Sindicato 
das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH), um veículo queimado 
ou depredado deixa de aten-
der, em média, a cerca de 500 
usuários por dia útil. Os atos de 
vandalismo também oneram o 
sistema de transporte coletivo e 
sua operação, ao reduzir a ca-

pacidade de reinvestimento dos 
consórcios, que não possuem 
seguro contra ações dessa 
natureza.

O SetraBH destaca que 
todo ônibus incendiado deve ser 
substituído e que a substituição 
demanda tempo para que se 
faça a cotação de preços no 
mercado e a aquisição de veí-
culo novo. Além disso, deve ser 
considerado o tempo necessário 
para a entrega do veículo pelo 
fabricante, para a instalação da 
tecnologia exigida pela Empresa 
de Transportes e Trânsito de 
Belo Horizonte (BHTrans), e 
para a sua vistoria e emplaca-
mento pelo Departamento de 
Trânsito.

Em resumo, um ônibus con-
vencional queimado significa, 
além do prejuízo de R$ 360 
mil, um veículo a menos na 
linha por tempo não inferior a 
150 dias ou a sua substituição 
temporária por outro veículo 
da reserva.

vândalos incendeiam seis
ônibus em Belo Horizonte

um ônibus queimado, além do prejuízo de r$ 360 mil, é um
veículo a menos na linha por tempo não inferior a 150 dias
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melhores do futebol mineiro são
premiados pela rádio itatiaia

A noite do último dia 30 foi 
de festa para o futebol mi-
neiro com a cerimônia de 
premiação da 54ª edição 

do Troféu Guará BMG, cujo evento 
é realizado pela Rádio Itatiaia. A 
solenidade contou com a presença 
do prefeito de Belo Horizonte, Ale-

xandre Kalil, e do governador de 
Minas Gerais, Fernando Pimentel.

O diretor-presidente da Rede 
Itatiaia de Rádio, Emanuel Car-
neiro, destacou a importância do 
troféu no Estado e ressaltou o 
fato de todos os vencedores da 
54ª edição do Troféu Guará BMG 

estarem presentes na solenidade.
“O Troféu Guará é o retrato de 

uma temporada. Não ganhamos 
títulos, mas tivemos boas partici-
pações e destaques de grandes 
jogadores, que permanecem no 
futebol mineiro. Este ano, todos 
os nomes que ganharam o Guará 

estão no futebol estadual, o que 
antes não acontecia porque al-
guns eram vendidos”, declarou.

Seleção Guará
O goleiro João Ricardo, do 

América, levou o troféu pelo se-
gundo ano consecutivo. Assim, 

como o lateral-direita, Marcos 
Rocha, do Atlético, que arrebatou 
o prêmio pela sétima vez seguida. 
O meio-campo da seleção foi 
dominado por jogadores do Cru-
zeiro, enquanto no ataque só deu 
Atlético. A seleção foi formado por 
João Ricardo (América); Marcos 

Rocha (Atlético), Leonardo Silva 
(Atlético) e Manoel (Cruzeiro); 
Fábio Santos (Atlético); Henrique 
(Cruzeiro), Robinho (Cruzeiro) 
e Arrascaeta (Cruzeiro); Fred 
(Atlético) Lucas Pratto (Atlético) e 
Robinho (Atlético). Técnico: Mano 
Menezes (Cruzeiro).

demais prêmios
• Preparador físico: Eduardo Silva (Cruzeiro)
• Dirigente do Ano: Daniel Nepomuceno
(presidente do Atlético)
• Jogador revelação: Gabriel (zagueiro do Atlético)
• Melhor árbitro: Igor Junio Benevenuto
• Craque do ano: Robinho (Atlético)
• Artilheiro: Robinho (Atlético), com 25 gols
• Campeão Mineiro: América
• Campeão Mineiro Módulo II: Democrata-GV
• Campeão Mineiro da Segunda Divisão: Tupynambás
• Campeão Brasileiro da Série C: Boa Esporte
• Campeão Mineiro Júnior Sub-20: Cruzeiro
• Campeão Mundial de Vôlei: Sada Cruzeiro
• Prêmio Guará Especial: Cruzeiro,
que comemora os 50 anos do título da Taça Brasil de 1966

Fernando Pimentel entregou prêmio para a equipe do
sada cruzeiro, campeã mundial masculino de vôlei

gabriel e ricardo guimarães

Fred e a mulher Paula Armani,
sandra Armani e carlos rubens doné

tinga, thiago neves, mano menezes e gilvan de Pinto tavares

robinho e dani guimarães

Alexandre Kalil e emanuel carneiro

robinho do cruzeiro e Viviane seabra

robinho e reinaldo

daniel nepomuceno e Kalil

cláudia, ricardo guimarães, emanuel carneiro e ilma Araújo

mano menezes, emanuel carneiro, gilvan de
Pinto tavares e castellar modesto guimarães neto claúdio resende, robinho com os filhos e mário Henrique caixaroger machado, emanuel carneiro e daniel nepomuceno

mano menezes e mylena Jardim (the Voice)

gilvan Pinho tavares e rosa maria

Fred e carlos rubens doné Henrique e thiago neves Fábio santos e roger machado

governador Fernando e João Vitor Xavier

árbitro igor Junio benevenuto e déa Januzzi
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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

domésticas de luxo: tradição 
no carnaval de Juiz de Fora

Do tempo das marchinhas 
até os dias de hoje, o 
bloco caricato Domés-
ticas de Luxo, formado 

somente por homens de várias 
classes sociais, completa 59 anos 
de história. Vestidos de mulher e 
com os rostos pintados de preto, 
o grupo é uma tradição cultural e 
um dos mais antigos de Juiz de 
Fora. Todo ano, as Domésticas 
de Luxo abrilhantam o Carnaval 
da cidade e arrastam centenas de 
foliões para as ruas.

O bloco foi fundado em 1958 
por seis amigos apaixonados pela 
Folia de Momo. “Os ocupantes 
de uma caminhonete do Rio de 
Janeiro se encantaram com os 
seis jovens vestidos de mulher e 
os chamaram para dar uma volta 
pelas ruas da cidade”, conta o 
presidente do bloco Odério Filho. 
Logo, as Domésticas caíram no 

gosto do público e chegou a con-
quistar mais de 700 componentes. 
O nome foi inspirado no antigo 
Domésticas de Lourdes, que 
desfilava pelas ruas do Centro de 
Belo Horizonte.

De acordo com Filho, desde 
que foi criado, o grupo tem a 
finalidade de homenagear as 
domést icas que não podem 
aproveitar o Carnaval. “Antiga-
mente as empregadas tinham 
que ficar em casa cuidando das 
crianças, enquanto as patroas 
se divertiam. Em homenagem a 
elas, nós brincamos e pulamos 
o Carnaval”.

Na década de 1960, um dos 
grandes incentivadores do grupo 
foi o ex-prefeito Itamar Franco. Em 
2010, pela tradição, importância 
e por ser um bloco solidário, as 
Domésticas foram condecoradas 
Entidade de Utilidade Pública 
Municipal. Em breve, devem se 
oficializar como Patrimônio Cultural 
de Juiz de Fora.

Além da irreverência e da 
diversão por onde passa, o bloco 
também realiza diversas campa-
nhas sociais ao longo do ano, que 
contribuem com abrigos, hospitais 
e também levam alegria a crianças 
e idosos. Filho destaca a ação “Fo-
lião Solidário”. “Estamos fechando 
parceria com o Hemominas pelo 
oitavo ano consecutivo para cons-
cientizar sobre a importância da 
doação de sangue”, explica.

De pai para filho
O funcionário público Anderson 

Grazia, desfila há 6 anos no bloco. 
Ele conta que as Domésticas de 
Luxo são uma tradição e que o inte-
resse de participar surgiu através do 
pai, que também era integrante do 
grupo. Em todo esse tempo, Grazia 
lembra de algumas histórias curio-
sas, como o dia em que sua filha foi 
assistir ao desfile. “Logo que a vi, 
fiquei próximo a ela o tempo todo e 
descemos o calçadão, sem ela sa-
ber que era eu. A todo momento ia 

borrando ela com nossa tradicional 
tinta preta. Até que no final falei: sou 
eu filha. Depois de ter sido muito 
xingado ganhei aquele abraço e um 
beijo”, lembra.

Desfile baiano
Este ano, as Domésticas de 

Luxo não vão se apresentar com 
as Escolas de Samba no Parque 
de Exposições. Cerca de 150 com-
ponentes vão desfilar no dia 18 de 
fevereiro, no Calçadão da Rua Hal-
feld. “A concentração será às 11h no 
Parque Halfeld e desceremos por 
volta das 13h pelo calçadão até a 
Praça da Estação”.

Segundo o presidente, o tema 
deste ano é uma reedição do enre-
do da década de 1980 “Domésticas 
- no embalo das baianas: axé, uai”. 
“Nosso propósito é manter acesa a 
tradição como nos tempos da sua 
criação”. O figurino dos integrantes 
terão moldes dos vestidos das baia-
nas, nas cores do bloco que são: 
amarelo, verde, vermelho e azul.

o bloco caricato conquistou a cidade e completa 59 anos de existência

daniel Amaro
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PbH abre diálogo para viabilizar a 
reabertura do mercado de santa tereza

Uma reunião no gabinete do 
prefeito de Belo Horizonte, Alexan-
dre Kalil, pode ter sido o primeiro 
passo na direção da reabertura do 
Mercado Distrital de Santa Tereza, 
na Região Leste da cidade, que 
está fechado desde 2007. Desde 
então, a comunidade do bairro se 
mobiliza para evitar que outras des-
tinações sejam dadas ao espaço 
que era ocupado pelo tradicional 
centro de compras.

Em 2013, a população con-
seguiu impedir que o mercado 
fosse transformado em uma es-
cola industrial automotiva. No ano 
passado, os moradores da região 
puderam reviver um pouco dos 
bons momentos do lugar, com um 
evento realizado na área externa 
que reuniu dezenas de exposito-
res de arte e artesanato, comércio 
de produtos agroecológicos, ali-
mentos, bebidas, plantas, flores, 
oficinas e shows musicais.

No encontro que reuniu, além 
do prefeito, o secretário de Gover-
no, Paulo Lamac, o presidente da 
Fundação Municipal de Cultura, 
Leônidas Oliveira, a secretária de 
Políticas Sociais, Maíra Colares, 
o presidente da Associação dos 
Moradores do Bairro Santa Tereza, 

João Bosco Queiroz, e a represen-
tante do Movimento Salve o Santa 
Tereza, Carine Carneiro, ficou 
decidido que a comunidade, por 
meio das duas entidades do bairro, 
poderá obter permissão para gerir 
a área do mercado. 

O prefeito Kalil se dispôs a 
conceder um termo de cessão para 
essas entidades, mas, para isso, 
elas deverão apresentar um projeto 
para a aprovação da prefeitura, que 
irá ajudar na captação dos recursos 
necessários para a execução do 
projeto.

o prefeito Kalil se dispôs a conceder um termo de cessão

Em 2013,
a população

conseguiu impedir
que o mercado

fosse transformado
em uma escola

industrial
automotiva
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retomada de ações da codevasf no
norte de minas soma r$ 6,3 milhões

A presidente da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 
Kênia Marcelino, assinou dois con-
tratos para retomada de obras que 
permitirão a conclusão dos sistemas 
de esgotamento sanitário dos municí-
pios de Bocaiuva e Ponto Chique, no 
Norte de Minas Gerais. Ainda como 
parte dos compromissos no estado, 
foi autorizado, também, o reinício da 
construção do entreposto de mel de 
Bocaiuva. Juntos, esses empreen-
dimentos somam cerca de R$ 6,3 
milhões em investimentos federais, 
beneficiando quase 40 mil pessoas.

Quando concluído, o sistema 
de Bocaiuva será composto por es-
truturas que incluem rede coletora e 
interceptor com extensão de 2,6 mil 
metros, 365 ligações intradomicilia-
res, quatro elevatórias e uma estação 
de tratamento de esgoto. O sistema 
de Ponto Chique, por sua vez, terá 
rede coletora e interceptor de 18,3 
mil metros, 804 ligações intradomici-
liares, uma elevatória e uma estação 
de tratamento de esgoto. As obras 
devem ser concluídas 240 dias após 
a assinatura das ordens de serviço.

O SES de Bocaiuva compreende 
investimento de R$ 2,9 milhões e 
beneficiará 36,5 mil habitantes do 
município. Os investimentos no SES 
de Ponto Chique também alcançam 
cerca de R$ 2,9 milhões e permitirão 
acesso a saneamento a 2,9 mil habi-
tantes do município.

Recursos naturais
A Codevasf investiu até hoje no 

âmbito do Programa de Revitaliza-
ção da Bacia Hidrográfica do rio São 
Francisco cerca de R$ 1,8 bilhão na 
implantação de sistemas de esgota-
mento sanitário. As ações promovem 
a recuperação e a conservação hidro-
ambiental da bacia, melhoram as con-
dições sanitárias locais e contribuem 
para a conservação dos recursos 
naturais e para eliminação de focos 
de poluição. A atuação da Codevasf 
em obras e ações de revitalização na 
bacia do São Francisco integram os 
esforços do governo federal no setor 
e estão sendo reforçadas no âmbito 
do Plano Novo Chico.

“A retomada dessas obras de 
esgotamento em Bocaiuva e Ponto 
Chique já faz parte do Novo Chico, 
lançado em agosto do ano passado 
pelo presidente Michel Temer. São 
mais recursos para todos os estados 
que fazem parte da bacia hidrográ-
fica. Só no estado de Minas, nos 
últimos anos, foram investidos mais 
de R$ 122 milhões em revitalização”, 
destacou a presidente da Codevasf.

Para incrementar a produção 
de mel e fortalecer o trabalho dos 
apicultores do Norte de Minas, a 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf) retomará as 
obras do Entreposto de Mel de Bo-
caiuva, estabelecimento destinado 
ao recebimento, à classificação e à 

industrialização do produto e seus 
derivados. A autorização foi dada 
nesta quarta (1º), pela presidente da 
Codevasf, Kênia Marcelino.

A construção do entreposto, na 
Fazenda Bahia, está sendo realiza-
da pela Codevasf em parceria com 
a Secretaria de Reordenamento 
Agrário (do extinto Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA), 
com a Associação dos Apicultores 
de Bocaiuva (Apiboc) e com a 
Associação dos Trabalhadores e 
Pequenos Produtores Rurais da 
Comunidade Tolda e Região. Os 
investimentos somam R$ 494 mil, 
sendo R$ 400 mil do Programa 
Nacional do Crédito Fundiário do 
MDA e R$ 94 mil do Ministério da 
Integração Nacional (MI).

Presidente da codevasf, Kênia marcelino
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Minas Gerais fechou o ano de 
2016 com déficit orçamentário de 
mais de R$ 4 bilhões. A receita 
total foi de mais R$ 83 bilhões e a 
despesa de R$ 88 bilhões. O resul-
tado é melhor do que o estimado 
na Lei Orçamentária Anual (LOA), 
que previa déficit de R$ 8,9 bilhões 
para o ano passado.

Os dados são do Relatório de 
Gestão Fiscal 2016, que foi apre-
sentado no dia 30 de janeiro pelos 
secretários de Estado de Fazenda, 
José Afonso Bicalho, e de Pla-
nejamento e Gestão, Helvécio 
Magalhães.

Em razão da grave crise finan-
ceira que assola não só o Estado, 
mas a maioria dos entes federati-
vos e a União, o governo lançou 
mão de iniciativas para aumentar 
a arrecadação e conter despesas.

A principal medida foi à renego-
ciação da dívida com a União, que 
permitiu ao governo mineiro deixar 
de pagar cerca de R$ 3 bilhões em 
2016. Outra medida importante foi 
à venda da folha de pagamento do 
Estado para o Banco do Brasil, que 
renderá aos cofres públicos minei-
ros R$ 1,8 bilhão em 5 anos, dos 
quais R$ 1,4 bilhão já foram pagos 
em dezembro passado.

Bicalho enfatizou que desde 
2011 o Estado vem apresentando 
desequilíbrio fiscal. A situação foi 
se agravando a partir de 2015, em 
função de uma série de reajustes 
salariais que haviam sido dados 

na gestão anterior, sobretudo em 
2014, com incidência nos anos 
seguintes.

A consequência desses au-
mentos é que o gasto com pessoal 
do Executivo atingiu, em 2016, 
49,29% da receita corrente líquida, 
ultrapassando o limite máximo pre-
visto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que é 49%. Com 
isso, o Estado fica impedido de 
fazer novas contratações e de dar 
aumentos salariais aos servidores.

Essa situação, associada à 
falta de disponibilidade de caixa 
do Estado (negativo em R$ 9,1 
bilhões), justificam o decreto de 
Calamidade Financeira, assinado 
pelo governador Fernando Pimen-
tel e aprovado pela Assembleia 
Legislativa, em dezembro.

Apesar das dificuldades, o 
secretário de Fazenda destacou o 
desempenho positivo das receitas 
do Estado no ano passado. “En-
quanto o PIB do país e do Estado 
retraiu, nossas receitas não caí-
ram. Isso, em função do trabalho 
que fizemos, como a revisão de 
regimes tributários, intensificação 
da fiscalização para combater a 
sonegação, estímulo e negociação 
para os contribuintes pagarem 
suas dívidas tributárias com o 
Estado e atração de mais investi-
mentos das empresas em Minas”, 
afirmou Bicalho, ressalvando que 
o cenário financeiro ainda é muito 
complicado.

 perspectivas
Para 2017, o Governo de Mi-

nas trabalha com estratégias para 
continuar aumentando a receita e 
diminuindo as despesas. O Pro-
grama de Eficiência Fiscal (PEF) 
prevê acréscimo de R$ 1 bilhão 
na arrecadação em relação ao es-
timado na Lei Orçamentária Anual 
de 2017.

Dentre os diversos pontos do 
programa, destaca-se o monitora-
mento para que as empresas não 
fiquem devendo tributos ao Estado 
e a solução para quitação daquelas 
que já estão em débito, além da 
criação de fundos que englobarão 
ativos do Estado para venda de 
cotas junto ao mercado financeiro. 
A previsão é de que projetos de 
lei sejam encaminhados para a 
Assembleia Legislativa ainda no 
primeiro semestre deste ano. Não 
está prevista a privatização de 
nenhuma empresa pública.

O Estado ainda espera receber 
cerca de R$ 80 bilhões do governo 
federal, referentes às perdas da Lei 
Kandir. Uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) já foi dada, 
favorável aos estados exportado-
res, caso de Minas Gerais.

Em 2017, os esforços do go-
verno mineiro serão também de 
buscar solução para o déficit 
previdenciário. No ano passado, 
os aportes em previdência foram 
de R$ 7 bilhões, em recursos do 
próprio tesouro estadual.

É bas tan te  comum 
em condomín ios 
pequenos inciden-
tes com veículos. 

Uma batida durante uma 
manobra para colocar o 
carro na vaga, crianças 
brincando com bolas ou 
um raspão em uma viga 
podem acontecer a qual-
quer momento. 

Nesses casos, muitos 
condôminos ficam em dúvida 
sobre de quem cobrar o pre-
juízo e procuram o síndico 
para resolver o problema. Na 
verdade, quando um incidente 
acontece dentro do prédio, a 
responsabilidade foi de quem 
o provocou e não cabe ao sín-
dico tomar providências, nem 
ao condomínio reparar o dano. 

Assim, é recomendável 
que os proprietários de veí-
culos mantenham o seguro 
contra sinistros em dia e o 
acionem em caso de neces-
sidade. Além disso, quando o 
dano é provocado pelo vizinho, 
a abordagem deve ser clara e 
amigável, para evitar que um 
pequeno acidente se transfor-
me em uma grande confusão.

sigemg e Abrigraf-mg empossam
diretorias para 3 anos de mandato

nova gestão aposta na cultura da cooperação

Minas registra déficit fiscal de
mais de r$ 4 bilhões em 2016

danos a veículos na garagem.
de quem é a responsabilidade?

Furto 
 Infelizmente muito comum nas nossas cidades, o furto a veículos, mesmo dentro dos prédios, 

também é motivo de dúvida. Da mesma forma, o condomínio não pode ser responsabilizado por 
alguma ação criminosa. No entanto, se o edifício tiver sistema de monitoramento, as imagens 
podem ser cedidas para ajudar nas investigações.

negligência 
 No entanto, existem circunstâncias em que o condomínio pode ser acionado. Se o portão 

da garagem estiver com defeito e o conserto não for providenciado imediatamente, por exemplo, 
e isso facilitar a entrada de um ladrão, fica caracterizada negligência do síndico. 

Por isso, é importante que o condomínio também tenha seguro. Ele é de grande auxílio 
para consertos rápidos e para incidentes como o portão fechar antes do carro terminar de 
atravessá-lo. É preciso que o síndico se assegure que o contrato tenha cláusula que cubra os 
danos em garagens.

é recomendável que os proprietários mantenham o seguro
contra sinistros em dia e o acionem em caso de necessidade

os dados foram apresentados pelos secretários José Afonso bicalho e Helvécio magalhães

Ca
rl

os
 A

lb
er

to
/I

m
pr

en
sa

 M
G

Na última quinta-feira, a nova 
diretoria do Sindicato das 
Indústrias Gráficas de Minas 

Gerais (Sigemg) e da Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica de 
Minas Gerais (Abigraf-MG) tomou 
posse durante uma solenidade na 
Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg) para gestão 
de 2017/2019. O novo presidente da 
entidade é o empresário Luiz Carlos 
Dias Oliveira, que na gestão anterior 
era 2º vice-presidente das entidades. 
Sua experiência no ramo e currículo 
é extensa – ele também já participou 
da diretoria e gestor de algumas 
instituições mineiras.  

O ex-presidente da entidade 
Vicente de Paula Aleixo, em seu 
discurso, reforçou que o trabalho em 
sua gestão foi feito com o propósito de 

fortalecer o setor. “O nosso segmento 
é importante, segundo dados dá Abi-
graf Nacional, hoje, são 20 mil gráficas 
no Brasil, gerando 20 mil empregos. O 
faturamento foi de R$ 45 bilhões, isso 
representa 0,3℅ do PIB”. Ele também 
aproveitou para agradecer o apoio do 
presidente da Fiemg Olavo Machado 
Junior durante a sua gestão – que 
foi homenageado pelo sindicato com 
uma placa no evento.

O novo presidente da Abigraf-MG 
salientou em sua fala que precisará 
do apoio de todos os associados 
para concretizar as ideias que visam 
o desenvolvimento do setor. “O 
objetivo é fazer a indústria gráfica 
expandir. Assim como criamos o 
Senai Cecotec, podemos fazer ainda 
mais. Precisamos elevar as alianças 
e aumentar a competitividade. Va-
mos investir nas pessoas usando a 
educação, como a Fiemg e outras 
entidades realizam tão bem”. 

Ele conta ainda que o objetivo 
dessa nova empreitada é trabalhar 
com a cultura da cooperação para 
otimizar a produção no segmento. 
Ele disse ainda que o modelo da 
indústria 4.0 – termo comum no meio 
industrial que trata, resumidamente, 
da revolução dos meios de produ-
ção utilizando a tecnologia e novos 
processos – e que se tornou comum 
no meio industrial deve ser adotado. 
Outro assunto pautado se refere a le-
galização e a organização da cadeia 
produtiva. “Assim como na mandato 
anterior, queremos incentivar os 
empresários de pequeno porte para 
se legalizar, pois dependendo da 
atividade os tributos recolhidos são 
distintos”, aponta.

Oliveira destaca ainda a impor-
tância da atuação do Senai Cecotec, 
que é especializado nas áreas de 
comunicação visual, design gráfico, 
tecnologia gráfica e multimídia. Ele 

conta que a sua construção foi por 
meio do sindicato e do sistema Fie-
mg. “Esse é um espaço, ou melhor, 
um templo de aperfeiçoamento e 
troca de conhecimento”, ressalta.  

Em relação à economia, ele co-
menta que a indústria gráfica é um 
grande segmento, mas, infelizmente, 
o foco mineiro é voltado apenas 
para a agroindústria e o minério. 
“Precisamos potencializar o setor, 
por meio da expansão das atividades 
no Estado, a fim de agregar valor aos 
serviços”, afirma. 

Para finalizar, o presidente diz 
que tem uma frase de longa data de 
Tancredo Neves que o inspira. “Mi-
neiros, ‘não vamos nos dispersar’, 
juntos somos mais fortes”, lembra. 
Para ele, isso é a cooperação.

Mudanças 
O 1º e 2º vice-presidentes são, 

respectivamente, os empresários 
Rodrigo Velloso de Almeida e Júlio 
Américo de Oliveira. O empresário 
e ex-presidente da entidade por 
dois mandatos, Vicente de Paula 
Aleixo Dias, ocupa o cargo na 
diretoria de conselheiros efetivos, 
com mais 18 membros, além dos 
cinco diretores suplentes e seis 
empresários que formam o con-
selho fiscal.

Pesquisa
Assim como nos mais varia-

dos segmentos do comércio, a 
indústria gráfica também sentiu o 
recuo econômico devido à crise. 
No primeiro bimestre de 2016, a 

Abigraf-MG realizou uma pesqui-
sa com os empresários do setor, 
na época 82,4% afirmaram que 
estavam pessimistas em relação 
ao cenário econômico, com isso, 
apenas 27,8% pretendiam investir 
nos próximos 6 meses. 

A pesquisa apontou ainda que 
nos últimos 6 meses (anteriores a 
janeiro de 2016), a receita do seg-
mento sofreu uma retração para 
64,7% dos empresários, enquanto 
que 35,3% permaneceram no mes-
mo patamar. Consequentemente, 
houve redução nas vendas para 
47,1% e 29,4% indicaram aumento.

2016 também não foi um bom 
ano para aplicar, pois 72,2% indica-
ram que não iriam investir em seu 
negócio.

Ariane braga

diretoria eleita da Abigraf-mg e sigemg durante evento na Fiemg

ex-presidente da Abigraf-mg, Vicente de Paula Aleixo, presidente da Fiemg, olavo
machado Junior e o novo presiente da Abigraf-mg, luiz carlos dias de oliveira
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http://www.fazenda.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.planejamento.mg.gov.br/
http://www.mg.gov.br/
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PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

A Muralha. O livro “A Muralha”, 
de Dinah Silveira de Queiroz, estava 
fora de catálogo em 1999, mas, no 
ano seguinte, quando foi adaptado 
para a TV, vendeu mais de 18 mil 
exemplares.

Jatinho do Neymar. O jogador, 
proprietário de uma mansão avalia-
da em R$ 28 milhões, cravada num 
terreno de 10 mil metros quadrados, 
acaba de comprar mais três lotes 
junto à pista de pouso do condomínio, 
em Mangaratiba. Ele vai construir ali 
um hangar para seu jatinho particular. 
No Réveillon, o avião pousou várias 
vezes e ficava exposto ao sol e à chu-
va. É isso que ele quer evitar.

R$ 8,2 bi para micro e pequenas 
empresas. Governo federal, Sebrae 
e Banco do Brasil lançaram, semana 
passada, o programa Empreender 
Mais Simples, para impulsionar as 
pequenas e micro empresas. Serão 
destinados R$ 8,2 bilhões para capital 
de giro e crédito orientado. A desbu-
rocratização e o aumento de crédito 
são os focos do programa, que tem 
ações como facilitação na obtenção 
de documentos fiscais e eletrônicos 
no e-Social, processo de restituição 
automatizada para as empresas do 
Simples e até um sistema de parce-
lamento do Simples Nacional.

O banco chamado Brasil. O FMI 
repassou para a Turquia e Grécia 
dinheiro que tomou emprestado do 
Brasil. Esse tipo de operação foi pos-
sível porque, em outubro, foi fechado 
um acordo entre o presidente do BC, 
Ilan Goldfajn, e a diretora do FMI, 
Christine Lagarde.

600 páginas de poesia. O poeta 
Eucanaã Ferraz teve sua poesia reu-
nida em Portugal, num livro de 600 
páginas, editado pela Imprensa Na-
cional/Casa da Moeda. O trabalho foi 
classificado pelo jornal “Público” entre 
os 10 livros mais importantes do ano.

Vai de táxi ou de uber. Houve 
um tempo em que a Petrobras cedia, 
a pedido de ministros do governo, um 
helicóptero para deslocamentos no 
Rio. Agora, sob nova direção, a estatal 
acabou com essa “cortesia” com o 
chapéu alheio. No caso, o dinheiro de 
acionistas, o povo, inclusive.

Fora, Trump. O professor Edmar 
Bacha desconfia que Trump possa 
acabar sofrendo um impeachment, ou 
terminará com a hegemonia america-
na no mundo. Veja só: o ministro do 
Trabalho é antitrabalhista. A ministra 
da Educação é antieducação públi-
ca. O de Saúde é antiobamacare. O 
responsável pelo Comércio Exterior 
é protecionista. O ministro das Rela-
ções Exteriores é isolacionista.

c A n A l   A b e r t o Fgts: sAQues
A PArtir de mArÇo

grAnde PerdA PArA cármen

Tida como uma das medidas mais populares 
do governo Temer, a liberação do saldo de contas 
inativas do FGTS já tem data prevista para come-
çar. Do dia 13 de março ao dia 31 de julho, uma 
primeira leva de trabalhadores poderá sacar os 
recursos. Todos os brasileiros que têm dinheiro 
nessas contas poderão fazer o resgate do montante 
acumulado nos anos de serviço. O governo espera 
que 15 milhões de pessoas realizem os saques. Ao 
todo, R$ 30 bilhões devem entrar em circulação na 
economia brasileira com a medida, o equivalente 
a 0,5% do PIB.

Em um coletivo no qual prevalece quase sem-
pre a “Lei de Murici” (“cada um cuida de si”), Cármen 
Lúcia e Teori Zavascki eram amigos. Não raro os 
dois, antipatizantes das badalações brasilienses, 
almoçavam juntos.

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

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

www.nexxosolucoes.com.br / E-mail: nexxo@nexxosolucoes.com.br

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
Tel.: (31) 2551-0613 / 2555-5179 / Fax: (31) 2555-1807

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

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

Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br

“É necessário trabalhar a edu-
cação de uma forma mais ampla, 
mostrar ao aluno a importância 
de um simples cumprimento, 
melhorar o ensino, aplicar as me-
lhores estratégias para prender 
a atenção do estudante. Mais: 
trabalhar a cultura para descobrir 
os talentos e im-
plantar o esporte 
nas escolas”.

As palavras 
são do vice-pre-
feito e secretário 
de Educação de 
Ipatinga, Jésus 
Nascimento, ao 
sinalizar a linha-
-mestra das pro-
postas de atua-
ção do novo go-
verno no setor, 
durante encontro 
que reuniu di-
retores e coordenadores das 
unidades que compõem a rede 
municipal de ensino. O evento 
aconteceu nas dependências da 
Faculdade de Direito de Ipatinga 
(Fadipa) e serviu também para 

a confirmação do início do ano 
letivo de 2017, que será aberto 
em 6 de fevereiro. 

“Mais um ano se inicia e 
com ele suas responsabilidades 
letivas, sendo este encontro uma 
oportunidade para discutirmos 
as ações para o ensino de 2017. 

Desejo um ótimo 
trabalho a todos e 
agradeço desde 
já pelo compro-
metimento com 
as nossas esco-
las e com a edu-
cação”, disse Jé-
sus Nascimento. 

A i n d a  e m 
s e u  e n c o n t r o 
com os dirigen-
tes dos educan-
dá r i os ,  Jésus 
antecipou mu-
danças a serem 

realizadas no calendário es-
colar e também comentou as 
dificuldades econômicas que 
limitam medidas de maior am-
plitude para o melhor gerencia-
mento da área.

secretaria de itabirito trabalha para 
otimizar recursos em tempos de crise

Com o objetivo de contri-
buir para uma anál ise 
mais ampla e detalhada 
da capacidade financeira 

da administração municipal, oti-
mizando recursos e direcionando 
investimentos para atendimento 
das prioridades do município, a 
Secretaria de Planejamento está 
trabalhando na implantação de um 
novo sistema de gerenciamento 
do orçamento. O trabalho está 
sendo realizado em parceria com 
a Secretaria de Fazenda e com a 
Controladoria Geral.

Para isso, a equipe de Plane-
jamento começou a realizar uma 
série de visitas às secretarias e 
órgãos municipais para entender 
melhor o funcionamento, estrutura 
e metas de cada um para o man-
dato 2017/2020. De acordo com o 
secretário Paulo Carvalho, a ideia 
é promover maior integração de 
informações e fluxos de processos 
para o desenvolvimento conjunto 
de ações que visem agilizar a 
execução dos serviços públicos.

“A crise econômica que afetou 
todo o país ainda traz reflexos 
substanciais para a economia mu-
nicipal. Desta forma, a ampliação 
da interface entre as secretarias 
e um estudo mais detalhado das 
demandas decorrentes do cres-
cimento urbano, conciliada com 
a real capacidade financeira do 
município, pode proporcionar uma 
equilibrada aplicação dos recur-
sos”, explicou Carvalho.

Uma das visitas já realizadas 
foi no Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae). O diretor-presidente 
da autarquia, Wagner Melillo, e 
os chefes de setores receberam 
a equipe de Planejamento para 
apresentar o trabalho realizado. “O 
trabalho em parceria com as outras 
secretarias é muito importante. Des-
ta forma, conseguimos unir esforços 
e caminhar alinhado para o sucesso 
e desenvolvimento contínuo da 
cidade. Quem sai ganhando é a 
população”, disse Melillo.

Além de estudar formas de 
melhor utilizar os recursos munici-
pais, a Secretaria de Planejamento 
também está empenhada em trazer 
novos recursos para o município. 
Com este objetivo, parte da equipe 

da secretaria participou, na última 
semana, de uma audiência com o 
governador Fernando Pimentel e 
membros do Banco de Desenvol-
vimento de Minas Gerais (BDMG) 
e da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico (Codemig) para 
conhecer os procedimentos para 
que Itabirito possa pleitear recursos 
do Programa de Financiamento de 
Investimentos para os municípios 
mineradores, que tiveram perdas 
de arrecadação de royalties do 
minério de 2015 e 2016.

Para Carvalho, “a busca de 
parcerias com o setor privado, 
governos estadual e federal con-
tribuirão para minimizar o impacto 
da queda de arrecadação sofrida 
nestes últimos anos”.

Visita no saae teve objetivo de conhecer melhor a estrutura da autarquia

PM
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secretário anuncia proposta
de Ipatinga para a educação

Vice-prefeito e secretário de educa-
ção de ipatinga, Jésus nascimento
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“mais um ano
se inicia e com ele

suas responsabilidades
letivas, sendo este

encontro uma
oportunidade para

discutirmos as
ações para o

ensino de 2017”

ilma Aráujo, emanuel carneiro, cláudio carneiro e ursula 
nogueira durante a entrega do troféu guará
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os jornalistas Hélio Fraga e ronan ramos
também  marcaram presença no evento da itatiaia
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o mito e o hino

Vicente Mota era próximo de um dos maiores ídolos da torcida 
do Atlético, o ex-jogador Dario José dos Santos, mais conhecido 
como Dadá Maravilha. Em uma conversa animada, Dadá nos con-

tou que sempre brincava muito com Vicente. “A gente conversava 
bastante e eu gostava muito dessa nossa relação. Ele falava com o 
coração e traduzia no torcedor todo esse amor pelo time”.

Para o ex-jogador, o hino mexe com o fanatismo atleticano. “O 
amor do torcedor do Galo é cantado, em verso e prosa, de Norte 
a Sul do país. É um sentimento enorme e olha que eu joguei em 
grandes times do Brasil. Todas as torcidas são maravilhosas, mas 
só o atleticano é visto como maluco, porque até na pior derrota, ele 
está com o time”.

Dadá relembra, com carinho, o tempo em que defendeu a camisa 
do Galo. “Eu tive a honra de vestir o manto sagrado atleticano e ser 
um dos jogadores mais importantes da história do clube. Foi obra de 
Deus e, para mim, o Atlético é como uma família, eu me sinto muito 
bem quando visto a camisa alvinegra porque, modéstia à parte, eu 
a honrei”.

O hino fez parte de grandes momentos da vida de Dadá, mas, 
para ele, isso é algo que acontece com todo torcedor. “O hino do 
Galo é de todo mundo. 
Nem o próprio Vicente 
Mota podia falar que a 
composição era só dele, 
porque ele encarnou a 
letra em uma nação, em 
um povo apaixonado e fiel 
ao Clube Atlético Mineiro”.

Você conhece alguma curiosidade
sobre o Atlético Mineiro?

Envie para gente!
redacao@jornaledicaodbrasil.com.br
Vamos postar na nossa fanpage.

E S P O R T E

natália macedo

o seu consórcio multibrasileiro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

galo: o hino que narra o orgulho
e a paixão do torcedor pelo time

Série Hinos Mineiros
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PrEsIdEnTE da rEdE ITaTIaIa dE rádIo
diretoria@itatiaia.com.br

emAnuel cArneiro

Agora sim, começa a nova temporada 
de futebol no Brasil. Depois de tantos 
jogos-treino, exames médicos, testes físi-
cos, vendas e contratações, a bola retoma 

o seu lugar no trono e o público volta aos estádios.
Estamos na semana dos campeonatos regionais 

e da Copa do Brasil. A misteriosa Primeira Liga 
coloca seus times em campo sem mostrar até aqui 
a que veio. Galo na Libertadores, Cruzeiro na Copa 
Sul-Americana. O Brasil, em março, recomeça a sua 
maratona para chegar à Copa da Rússia. Estamos 
muito perto e com uma seleção mais acreditada, 
com um comando firme, coerente e bem humora-
do. Em maio, uma semana depois do Campeonato 
Mineiro, começa o Brasileirão, que se estica até 
dezembro e é o sonho de consumo dos 20 times 
que vão estar em campo.

O lugar do América é na primeira divisão. Com 
as lições aprendidas na temporada passada, o clube 
fez uma mea-culpa e o objetivo maior deve ser voltar 
para onde estava. É muito jogo. Para sonhar com 
as conquistas, não se pode abrir mão de jogadores 
qualificados e, acima de tudo, elenco bem definido. 
Os reforços contratados criaram uma esperança 
nova na torcida. 

O Cruzeiro trocou a quantidade pela qualidade, 
reforçou a estrutura do Departamento de Futebol e, 
no último ano do seu mandato, o presidente Gilvan 
apostou alto. Algumas equipes do interior dão sinais 
de vida e a qualidade da competição regional cer-
tamente vai crescer.

O Atlético ficou no quase em 2016. A saída de 
Levir e a consequente chegada do Aguirre quebra-
ram uma boa sequência. Marcelo Oliveira chegou 
com o elenco formado e conviveu com uma série 
incrível de contusões. Agora, Roger Machado dá 
as cartas, a diretoria permanece unida e apenas 
a saída da Adriana Branco pode ser considerada 
desfalque. A torcida vai fazer a sua a parte. Aliás, 
ela nunca faltou.

bem-vindo, 2017
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robinho do cruzeiro

conheça a história da música que embala e anima a maior torcida que você respeita

Você se lembra do Vicente Mota, que escreveu o hino 
do América-MG, cuja história deu início a esta série? 
Então, ele também é o responsável pelas letras 
dos hinos do Atlético Mineiro e dos clubes sociais 

Labareda e Vila Olímpica. Mas, a emoção de escrever a 
música que embala a torcida do Galo foi um pouco diferen-
te. É que Vicente era um apaixonado pelo time alvinegro. 

É o que conta a sua filha, Vânia Mota. “Meu pai 
era conselheiro do Atlético e tinha grande amor pelo 
clube. E, apesar de ser o compositor do hino, ficava 
no meio da torcida, mas no anonimato. Ele amava 
ir ao jogo e era contagiante assistir a uma partida 
perto dele. Só quem é atleticano entende do que 
eu estou falando, é um sentimento incondicional. 
‘Uma vez até morrer’ mesmo”.

Vânia recorda que o hino do Atlético foi escrito 
entre 1969 e 1970, sob encomenda do diretor do 
clube na época, o Sr. Alberto Perini. “Ele pediu 
ao meu pai que mencionasse na letra as expres-
sões: Galo Forte e Vingador, Campeão do Gelo 
e Campeão dos Campeões”.

A letra rendeu ao autor o reconhecimento do 
clube. “Meu pai recebeu uma flâmula persona-
lizada do time, um galo de prata e, na festa do 
centenário, uma medalha in memoriam. Me 
lembro de um aniversário do Atlético, em que 
foi celebrada uma missa na Igreja Boa Viagem, e onde 
meu pai tocou o hino no violão, acompanhado de um belo coral”.

Nós somos do Clube Atlético Mineiro
Jogamos com muita raça e amor
Vibramos com alegria nas vitórias
Clube Atlético Mineiro
Galo Forte Vingador

Vencer, vencer, vencer
Este é o nosso ideal
Honramos o nome de Minas
No cenário esportivo mundial

Lutar, lutar, lutar
Pelos gramados do mundo pra vencer
Clube Atlético Mineiro
Uma vez até morrer

Nós somos campeões do gelo
O nosso time é imortal
Nós somos campeões dos Campeões
Somos o orgulho do esporte nacional

Lutar, lutar, lutar...
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De fato, todo alvinegro é 
apaixonado. O jornalista, escritor 
e atleticano declarado, Roberto 
Drummond disse em uma de suas 
crônicas que: “O primeiro e único 
mandamento do atleticano é ser 
fiel e amar o Galo sobre todas as 
coisas”. Para muitos torcedores, 
o hino sugere exatamente isso: a 
paixão desenfreada e imensurá-
vel que sentem pelo time. 

É o caso do jornalista e advoga-
do Eduardo Ávila, que se considera 
um “doente pelo Galo” assumido. 

Para ele, a torcida do clube tem 
muito a ver com o sucesso do hino. 
“Somos 8 milhões de atleticanos e, 
apesar de não sermos a maior tor-
cida do Brasil, somos, sem sombra 
de dúvidas, a mais apaixonada. Um 
exemplo disso é que se, em um lu-
gar, um copo cair e quebrar, sempre 
vai ter um para gritar ‘Galooooo’. 
Isso acontece porque nenhum 
atleticano tem vergonha de mostrar 
o que sente”.

O jornalista acrescenta que 
o hino é conhecido nos quatro 

cantos do mundo. “É 
o hino que tem mais 
versões: rock, serta-
nejo, pagode. Além 
disso, em todos os lu-
gares em que eu fui ver 
o Galo jogar alguém co-
nhecia a letra. Até mesmo 
no Marrocos me deparei com 
vários marroquinos gritando 
Galo e cantando parte da canção. 
O hino do Galo é o hino nacional 
do atleticano. O Atlético é a nossa 
seleção. E nós não temos receio 

em dizer isso, por-
que atleticano de 
verdade torce por 
amor e não porque o 
time está vencendo. 

Nós temos orgulho, 
enquanto outros têm 

vaidade”, alfineta.
Dizem que a torcida do 

Cruzeiro é cheia de vaidade. 
Será que isso procede, ou eles 
também sentem orgulho do hino 
de seu time? É o que vamos 
descobrir na semana que vem...

contagiante

Arquivo pessoal


