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Levando em consideração as 
variáveis que afetam o desempe-
nho dos shoppings, como renda 
familiar, inflação e juros altos, o 

segmento deverá crescer em média 5% 
este ano. O investimento previsto para o 
setor será de R$ 16 bilhões e a expecta-
tiva de faturamento é de R$ 166 bilhões 
em vendas, segundo os dados da Asso-
ciação Brasileira de Shopping Centers 
(Abrasce). O estudo mostra ainda que 
em 2016, o faturamento foi de R$ 157,9 
bilhões, enquanto que no ano anterior o 
setor alcançou R$ 151,5 bilhões, repre-
sentando 19% nas vendas em relação 
ao varejo nacional. Na opinião do pre-
sidente da entidade, Glauco Humai, um 
dos motivos de empolgação para aber-
tura de novos espaços em regiões mais 
distantes dos grandes centros acontece 
por conta de algumas facilidades para 
adquirir terrenos com menores preços, 
além de uma condição mais atraente 
para se conseguir a licença de funciona-
mento. A região Sudeste se destaca com 
o maior número de empreendimentos 
de grande porte, somando 300 pontos 
do gênero. Só em Minas Gerais, são 47, 
com faturamento médio de R$ 87 bilhões. 
economiA – páginA 4

Crise não abala os shoppings Centers

r$ 166 bi em vendAs

pesquisa da Abrasce prevê investimento de r$ 16 bilhões no setor para este ano
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Com aproximadamente 45 dias 
no comando da administração 
da capital, o prefeito Alexandre 
Kalil, anunciou na última semana 
um pacote de obras com 123 
intervenções. O orçamento pre-
visto é de R$ 1,65 bilhão e, deste 
montante, R$ 600 milhões ainda 
serão usados neste ano. Segundo 
ele, as obras serão de interesse 
social, manutenção, saneamento 
e drenagem. Nestas primeiras 
semanas, o chefe do executivo 
tem mantido uma rotina rígida em 
sua agenda, contudo, ainda é bem 
humorado e comunicativo – dizem 
que seu estilo lembra muito o de 
Hélio Garcia, no que se refere 
a tocar as obras e, também, se 
assemelha a Itamar Franco, na 
hora de mandar os seus recados 
políticos. políticA – páginA 3

pacote de obras de
Kalil tem investimentos
de r$ 1,65 bilhão

o prefeito Alexandre Kalil deve aplicar
r$ 600 milhões ainda este ano
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pais precisam mostrar
que meninas não são
inferiores aos garotos

Em todo o mundo, cerca de 30% das meninas entre 
seis e sete anos se sentem menos inteligentes do que 
os garotos. Isto tem a ver com a cultura machista, muitas 
vezes estimulada pelos pais. “Precisamos mudar este cenário”, garante a subsecretária de 
Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social 
e Cidadania (Sedpac), Larissa Amorim Borges. Ela considera importante um trabalho desde 
a infância para reverter esta realidade, abrindo espaço para que as meninas cresçam com 
boas referências, autoestima positiva e autoconfiança, facilitando o desenvolvimento pessoal 
e social. opinião – páginA 2

A história da popular “Banda Daki”, de Juiz de Fora, será come-
morada com uma exposição reunindo fotografias, figurinos antigos 
e bandeiras, que narram a trajetória do bloco carnavalesco que ao 
longo dos anos sempre se apresentou com estripulias e bom humor, 
fazendo uma verdadeira festa para os foliões da cidade. A exposição 
ficará na Galeria de Arte do Fórum da Cultura, no centro de JF, até 
o dia 3 de março. cidAdes – páginA 9

os 45 anos da “banda daki”vão embalar
uma exposição no centro de Juiz de Fora

Autor do hino do cruzeiro 
buscou inspiração no céu 
para escrever a composição

cai para 55,6% o índice de endividados no país
economiA

–
páginA 5

Mineiro de Vespasiano e escritor de mais de 100 
músicas. Estamos falando do mestre Jadir Ambrósio, 
o autor do Hino do Cruzeiro – que foi composto em 
apenas 15 minutos. São 80 palavras, contidas em 16 
frases, tendo o céu como inspiração. Na realidade 
essa é a sua obra prima, pois o canto tem levado 
alegria à massa celeste há 50 anos. O clube tem uma 
das maiores torcidas do Brasil. esportes – páginA 12

o violão
foi um dos

instrumentos 
mais importantes 

na vida de Jadir 
Ambrósio

A
rq

ui
vo

 C
ru

ze
ir

o

dicas para uma gravidez saudável
As mulheres, durante o primeiro trimestre da gravidez, devem tomar vários cuidados 

para evitar problemas futuros. A fisioterapeuta Vitória Goulart fala sobre a necessidade 
de cada gestante procurar um médico especializado para saber se pode ou não fazer 
exercícios físicos ao longo da gestação. A prática pode evitar e minimizar problemas 
de saúde comuns neste período. sAúde e vidA – páginA 7



22 EDIÇÃO DO BRASIL
11 a 18 de fevereiro de 2017

DONA MARISA. Dona Marisa 
Letícia, a primeira dama do petismo, 
ficará eternizada como àquela que 
nos mandou introduzir as panelas no 
monossílabo tônico terminado em 
U. De fato, uma grande brasileira: 
uma enorme perda para a nação. 
Só que não! Sua estatura de anã 
está imortalizada. Poupem-me do 
mimimi.

Os meninos nasceram para ser engenheiros, policiais, cientistas, 
inteligentes, valentes e bem sucedidos, certo? Mas, e as meninas? 
Infelizmente, muitas delas sentem que vieram ao mundo quase 
sem o direito de ter uma perspectiva de vida. De acordo com pes-

quisadores americanos, isso começa desde a infância. Os resultados do 
estudo foram publicados pela revista Science e apontaram que 30% das 
meninas de 6 e 7 anos se sentem menos inteligentes e menos brilhantes 
que os meninos.

Eles chegaram a essa conclusão, após uma série de experimentos 
com um grupo de crianças de 5 a 7 anos, idade em que os estereótipos 
de gêneros começam a ficar claros. 

A subsecretária de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (Sedpac), Larissa 
Amorim Borges, acredita que isso se deve ao fato das meninas serem 
educadas para serem submissas aos homens, uma vez que ainda vivemos 
em uma sociedade machista.
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rodrigo FlAusino

o empoderamento feminino 
é necessário desde a infância

Uma pesquisa apontou que 30% das meninas de 6 e 7 anos se sentem inferiores aos meninos

no estudo, podemos constatar 
que as meninas se sentem me-
nos brilhantes que os meninos, 
por que isso ocorre?

O que acontece, é que as meninas 
são desestimuladas o tempo todo. 
Então, o fato delas se sentirem menos 
inteligentes e brilhantes se dá pela cons-
trução de uma sociedade que só valoriza 
os meninos e as posturas masculinas, 
tornando mais difícil para nós, mulhe-
res, construirmos a nossa autoestima 
e autovalor.

Qual a importância do empode-
ramento feminino?

É uma identidade positiva para a 
mulher. E é necessário ser trabalhado 
desde a infância, por que a medida que 
a menina cresce com boas referências, 
com uma autoimagem positiva e au-
toconfiante, ela terá mais chances de 
desenvolver bem as atividades, tanto 
escolares quanto esportivas. 

Além disso, se cria na mulher a 
confiança para se posicionar de uma 
forma que garanta sua integridade. 
Então, se são treinadas e estimuladas, 
assim como os homens, para se de-
senvolver afirmativamente, elas podem 
crescer mais fortes e se tornar mais 
autônomas, seguras e conscientes do 
seu valor e importância no mundo. Isso 
é fundamental, por que vai prevenir a 
violência, vários tipos de adoecimento 
físicos e psicológicos, problemas sociais 
e muitas outras coisas.

como os pais podem trabalhar 
isso em suas filhas?

Dizendo para elas que são bonitas, 
inteligentes, capazes e dignas de respei-
to. É importante que elas tenham essa 
consciência. Além disso, certos estereó-
tipos devem ser desfeitos. Um exemplo 

disso, é que homens e mulheres podem 
dirigir, então, por que só os meninos 
podem brincar de carrinho?

Existe uma série de atividades que 
vão auxiliar no desenvolvimento psi-
comotor e psicossocial das meninas. 
Elas precisam ser estimuladas, para 
que entendam seu valor e que tenham 
orgulho delas mesmas, façam aquilo 
que mais desejam e não o que o outro 
deseja para elas.

e os pais de meninos? como eles 
devem educá-los para ajudar a 
promover esse empoderamen-
to? 

Os rapazes têm que crescer saben-
do do valor das mulheres e que elas são 
dignas de respeito. Por isso, é impor-
tante que os responsáveis os ensinem 
a dividir os brinquedos, a não bater na 
coleguinha, explicar que elas podem 
brincar com o que quiserem e que elas 
também são importantes. 

Em Minas Gerais, onde a cultura ma-
chista ainda está fortemente enraizada, 
é comum ouvirmos a frase: “Prendam 
sua cabra que meu bode está solto”. E 
isso é o extremo da falta de respeito. É 
criar o filho para ser um animal e não um 
homem. Contudo, é preciso atenção no 
dia a dia, hoje, muitos desenhos, livros 
e brinquedos estimulam todo esse ma-
chismo e é um desafio criar alternativas 
para toda essa cultura negativa que 
tornou-se comum. 

por que ainda há pessoas que 
acham que tudo isso é desneces-
sário e até mesmo “frescura”?

Devido a cultura machista que está 
naturalizada em todas as instituições, 
inclusive, na mídia e na sociedade. Em 
vários espaços podemos ver a reprodu-
ção dessa cultura sem nenhuma crítica, 
com isso, as pessoas seguem acredi-

tando que mulher é uma propriedade do 
homem, é frágil e precisa ser cuidada. 

Mas, ao estimular o empoderamen-
to, nós colaboramos para o desenvolvi-
mento da sociedade. O Brasil é um dos 
países onde é mais difícil nascer mulher 
e isso é por causa do machismo e das 
desigualdades sociais que intensificam 
nossas vidas. Consequentemente, há a 
construção de uma forma de convivên-
cia que deteriora as relações humanas 
como um todo, porque o machismo não 
é prejudicial só para as mulheres, mas 
para os homens também. 

como o machismo pode ser pre-
judicial aos homens?

Eles acabam sendo obrigados a 
manter uma certa imagem e postura. 
São tidos como o provedor, aquele que 
manda. E isso é muito negativo, porque 
eles ficam aprisionados nesse papel. 
E as mulheres, por sua vez, se veem 
obrigadas a serem submissas. E como 
consequência disso, são violentadas, 
assassinadas etc.

se as pessoas levassem isso em 
consideração, quais mudanças 
veríamos na sociedade?

Todos seriam capazes de convi-
ver com as diferenças de uma forma 
positiva, porque homens e mulheres 
são iguais em direito, mas têm ca-
racterísticas distintas como pessoa. 
Reconhecer isso é muito importante. A 
medida que a sociedade perceber isso 
e educar nossas crianças para respeitar 
a diversidade e empoderar as meninas 
– lembrando que isso não quer dizer 
ensiná-las a menosprezar o outro, mas 
sim reconhecer seu valor e o valor do 
próximo – teremos uma sociedade de 
pessoas mais felizes e saudáveis. Os 
indivíduos seriam menos agressivos e, 
como consequência disso, o país seria 
menos violento. 

o recado de pimentel

Há dias, a “posição” do governador Fernando Pimentel chegou ao 
Palácio do Planalto. Minas quer negociar a sua dívida com a União, 
mas o governo do Estado não aceita imposições enredadas na 
sinuosidade da onda de Brasília, onde o grau de exigência desses 

assuntos, estão acima do aceitável para um acordo democrático. Ou seja, os 
mineiros não irão aceitar imposições vindas da Corte. Comprovando isso, é 
que o chefe do Executivo estadual deixou clara a intenção de caminhar com 
a discussão para solucionar o problema, sem sacrificar ainda mais os funcio-
nários públicos e, também, aponta que não aceita discutir a venda de estatais.

É importante que o governador levante o tom, perante os dirigentes 
brasilienses. Ele tem o respaldo incondicional do nosso passado e do nosso 
presente. Vale lembrar, que Minas Gerais não é uma nesga de terra esque-
cida nos confins do mundo. Somos um Estado, síntese do Brasil, donos da 
segunda maior economia nacional, um dos patrocinadores da história da 
independência de nosso país e celeiro de nomes que, ao longo dos anos, 
honraram a pátria brasileira.   

Contudo, a verdade é que devido um jogo contábil, estamos em dívida 
com a União de R$ 86,4 bilhões. Segundo a assessoria técnica do Executivo 
mineiro, o Governo Federal tem compromissos financeiros com o Estado no 
patamar de R$ 135 bilhões, tendo em vista que nos idos de 1996, para esti-
mular as exportações de produtos primários e semielaborados foi sancionada 
a denominada Lei Kandir (que basicamente se trata da isenção do pagamento 
de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados 
ou serviços). Na época, houve uma espécie de retirada de ganhos fiscais 
dos estados exportadores, mediante a promessa de repassadas regulares 
para compensar o montante dessa desoneração – ação que não ocorre, 
segundo o  advogado geral do Estado, Onofre Batista. Aliás, esse assunto 
já é objeto de demanda judicial, sendo que a primeira decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) favoreceu os mineiros, ao reconhecer o compromisso 
de repassar, de imediato, o montante de R$ 1,6 bilhão, devido os valores 
recebidos em quantidade inferior ao previsto e por causa do ajuste do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef).

Ante ao exposto, não há como negar: a situação mineira não é confor-
tável, mas está longe de se equiparar a do Rio de Janeiro, que por sinal, foi 
melancolicamente obrigado a se submeter as descomunais exigências da 
equipe de economia do Governo Temer. Aliás, quando Minas decretou estado 
de calamidade financeira, foi o sinal para estabelecer negociações, porém 
em condições plausíveis, sem essa espécie de chantagem ou intervenção 
indevida com o ente federado, que somos nós mineiros. 

Consequentemente, o papel de Pimentel é levar os debates sobre as 
transações financeiras até a exaustão, naturalmente, sendo coerente com seus 
princípios e de quem se manifesta com a autoridade de um bom economista. 
Para não agir isoladamente, ele busca outros parceiros políticos – governado-
res de outros Estados – para enfrentar essa verdadeira luta, com a intenção 
de mostrar que não é possível pagar dívidas comprometendo o presente e o 
futuro das pessoas. Com o objetivo de respeitar a filosofia de que o Estado 
deve cuidar do cidadão, invés de asfixiar os seus coestaduanos.

pequenas observações do início de fevereiro
BRASÍLIA. Ao começar este texto, 

acabo de saber da indicação do doutor 
Alexandre de Moraes para a vaga aberta 
no STF devido a morte de Teori Zavascki. 
O presidente Michel Temer tem uma pre-
dileção pelos tropeços. Com tantos nomes 
mais “isentos”, ele preferiu um tucano de 
carteirinha, um doutrinador fraco do Direito 
Constitucional e um colecionador de bo-
bagens enquanto ministro da Justiça. “Ah, 
mas sua obra de Direito Constitucional já 
tem mais de 30 edições...”, dirão alguns. 
Bobagem: não passa de comentários 
medíocres ao texto constitucional e, num 
ambiente universitário onde a preguiça e 
a mediocridade impera, seu textinho para 
seduzir deslumbrados, faz sucesso – como 
ele, tem um tal de Pedro Lenza, atualmente, 
a conquistar os “universitários”. Sigamos. 

Sempre questionei o modo de indica-
ção dos ministros da corte suprema no 
Brasil. Não bastasse a livre atuação e atri-
buição do Executivo para as nomeações, 
creio que o cargo vitalício de ministro não 
se adequa aos princípios republicanos e 
democráticos. Noves fora a questão da vi-
taliciedade, é de doer na alma um juíz com 
relacionamento político e filiação partidária. 
E aqui vai pelo menos um ponto em comum 
que tive com o pensamento do professor 
Alexandre de Moraes: em 2000, quando 
defendeu sua tese de doutorado, na USP, 
ele dizia que, nas nomeações de ministros 
do STF, fossem vedados os que exercem 
cargos de confiança “durante o mandato do 
presidente da República em exercício” para 
que se evitasse “demonstração de gratidão 
política”. Como bom político, Alexandre de 
Moraes fala, mas não faz. 

O debate sobre a indicação de mi-
nistros da corte suprema deveria passar 
também pela sua atuação. É obvio que 
como corte essencialmente constitucio-
nal, ela não pode deixar de ser também 

julgadora da Política Constitucional. 
Sendo assim, no nosso entender, muito 
mais do que ter novos padrões de in-
gresso no STF, e de se fixar um mandato 
fixo e temporário para seus membros, 
é importante debatermos o papel que 
queremos do Supremo: ou o garantidor 
da Constituição da República, ou um 
legislador extravagante e ditador de 
direitos existentes apenas nas cabeças 
de alguns ministros. Vide o recente julga-
mento envolvendo a questão do aborto, 
onde o texto constitucional foi rasgado 
solenemente. 

SÃO pAuLO x BH. Tirando o eterno 
show que é cada uma de suas apresen-
tações, pelo menos um bom exemplo 
o prefeito de São Paulo tem dado 
aos demais prefeitos, sobretudo, os 
de grandes centros urbanos: o en-
frentamento aos pichadores. Não 
tem conversa: pichação é crime e 
quem depreda e violenta o patri-
mônio público ou particular, é isso 
mesmo: criminoso e vagabundo. 
O programa “Cidade Linda”, em 
São Paulo, promete revigorar o 
centro e as vias da maior metrópole 
brasileira, dando mais humanidade e 
beleza para a cidade mais importante do 
Brasil. Se quem frequenta SP, toda sema-
na, como eu, agradece, imaginem quem 
mora na cidade. Aqui em BH, Alexandre 
Kalil e sua equipe poderiam partir para 
o enfrentamento aos criminosos da 
pichação! Por falar em Kalil, 
não podemos deixar de 
registrar seus esfor-
ços na melhoria do 
transporte público 
municipal, que é 
de péssima qua-
lidade, diga-se. 
Que consiga!
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subsecretária de políticas para as mulheres, larissa Amorim borges
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o homem do pcc
“Em um país no qual o ex-advogado da facção criminosa 

PCC se torna ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo pode 
acontecer, inclusive novos absurdos desta mesma natureza”. 
Palavras do sociólogo e cientista político Rudá Ricci.

rudá ii
Ainda segundo o mesmo cientista político, a presença 

do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no velório 
da ex-primeira dama Marisa Letícia teve grande significado, 
uma espécie de aula de civilidade, pois, divergências à parte, 
ele foi lá abraçar o ex-presidente Lula, com quem sempre 
manteve um cordial respeito. 

governo comprometido
O professor de Direito da UFMG, Thomas Bustamante, é 

um dos muitos brasileiros que consideram a administração do 
presidente Michel Temer um verdadeiro balaio de gatos. Em 
sua avaliação, não se deve levar este governo a sério, quando 
se sabe que mais da metade de seus ministros estão envolvi-
dos com algum tipo de desvio de conduta ou corrupção. Ufa.

insegurança nacional
Com relação à baderna em Vitória, no Espírito Santo, por 

conta da greve da Polícia Militar, o experiente jornalista Gerson 
Camarotti disse ter informações do Palácio do Planalto de 
que se trata de um movimento nacional, com possibilidade de 
se transformar em um verdadeiro barril de pólvora em todo o 
país. “Aquela confusão pode chegar a outras grandes cidades 
brasileiras”, prevê o comunicador. Santo Deus!

Andrada federal?
Nas eleições municipais do ano passado, Toninho Andra-

da, então prefeito de Barbacena, não se candidatou à reeleição 
pelo fato de estar, na época, com baixíssima popularidade. 
Agora, ensaia uma candidatura a deputado federal em 2018. 
Resta saber onde irá buscar os votos para ser eleito. Ele foi 
filiado ao PSDB durante anos, mas por motivos inexplicáveis 
atualmente é do PSB. Coisas da política mineira.  

política em mariana
Fora do comando de Mariana há mais de dois anos, Celso 

Cota recebe quase que diariamente várias lideranças políticas 
que querem ter um dedo de prosa ou buscar orientação sobre 
os mais diferentes assuntos. Ou seja, a casa do ex-prefeito é 
um endereço sempre movimentado. 

prestígio do danilo
Considerado como um dos homens fortes do PSDB, Danilo 

de Castro começou o ano reativando contatos políticos em 
cerca de 200 municípios mineiros, tendo em vista o ano pré-
-eleitoral. Mas quando é indagado sobre qual vai ser o norte 
dos tucanos em Minas, se esquiva ao dizer que o maior projeto 
continua sendo o senador Aécio Neves. Naturalmente não 
esclarece a respeito do cargo a ser disputado pelo parlamentar.

ditadura nunca mais
Escritor, jornalista e ex-diretor da TV Cultura, paulo 

Markun, durante entrevista concedida ao programa Mundo 
Político, da TV Assembleia, fez uma longa avaliação sobre as 
inquietações políticas do momento. “Não existe possibilidade 
de vivermos uma ditadura militar como aconteceu em 1964, 
pois, hoje, com a comunicação virtual e a internet, não haveria 
como colocar em prática a censura à imprensa, um dos canais 
usados para amordaçar as lideranças da época”. 

Cena Única: paulo Markun já atuava como jornalista 
durante o período militar iniciado em 1964. Ele fica horrorizado 
quando vê alguém defendendo o retorno dos milicos ao poder 
no Brasil.

oposição revigorada
Refeito de mais uma derrota na disputa pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, o deputado tucano João Leite iniciou o perí-
odo legislativo na Assembleia batendo pesado no governo de 
Fernando pimentel. Irônico, o deputado e líder do governo, 
Durval Ângelo, atalha: “Uai João, não precisa despejar toda 
sua ira contra nós, afinal foram os eleitores que não quiseram 
te eleger prefeito de BH”.

Kalil dá o tom de sua
administração na pbh

As reuniões sempre se iniciam às sete 
da manhã, com a presença de vários 
dos seus secretários, inclusive, do 
vice-prefeito, que reponde pela secre-

taria de Coordenação Política da Prefeitura de 
Belo Horizonte (PBH). Desde então, abre a sua 
agenda para receber visitas de pessoas de todos 
os credos e de posição sociais diferentes: líderes 
comunitários, empresários, desportistas, sindica-
listas e políticos. Esse é o estilo de Alexandre Kalil, 
no comando da prefeitura, nestes primeiros 45 dias 
de atuação. Seus amigos dizem: é uma postura 
bem diferente do antigo prefeito Marcio Lacerda, 
que foi sempre hermético e sisudo – uma espécie 
de cidadão de poucos amigos. 

Pessoas próximas afirmam que Kalil tem 
uma natureza que se assemelha muito ao 
estilo de Hélio Garcia em ligame com Itamar 

Franco. Basicamente é uma forma de fazer as 
coisas acontecerem sem alarde, como atuava 
Garcia e, de dizer o que pensa, assim como era 
Itamar Franco – ao externar seus pensamentos 
e anunciar as suas decisões, ao longo de sua 
vida pública de Presidente da República e como, 
governador de Minas Gerais –, que, por diver-
sas vezes, aproveitava os atos públicos, para 
endereçar suas mensagens a pessoas comuns 
ou dirigentes de importantes instituições, sem 
medo de reações advindas.

Apesar de circunspecto, Kalil não perde 
o seu bom humor. Ao saber do documento 
que 35 vereadores solicitaram sua atuação 
para que fosse determinada a suspensão do 
aumento dos preços das passagens de ônibus, 
que passou a custar R$ 4,05, ele atalhou: “Uai! 
Tem populares que também solicitam aos ve-
readores, a diminuição de seus salários, pois 
estamos vivendo em uma época de recessão 
nacional”. 

Contextualizando: esse movimento de 35, dos 
40 vereadores belo-horizontinos pedindo o cance-
lamento da majoração das tarifas dos coletivos foi 
liderado pelo vereador do PHS Gabriel Azevedo, 
juntamente, com o peemedebista Rafael Martins.

investimento
Sem meias palavras, Kalil e seus secretários 

afirmaram que 2017 será o ano dos projetos 
que irão beneficiar a cidade. Na última semana, 
ele anunciou um pacote de obras no valor de 
R$1,65 bilhão, do montante, R$ 600 milhões 
serão aplicados ainda esse ano. 

O valor será utilizado para até 2020 em 123 
intervenções na área social, manutenção, sane-
amento e, principalmente, drenagem – devido 
as constantes enchentes que atingiram Belo 
Horizonte nos últimos meses. Alguns pontos te-
rão atenção especial, como a avenida Vilarinho, 
em Venda Nova, a bacia do Nado, na região da 
avenida Pedro I, Córrego dos Pintos etc. 

“Será um projeto arrojado de obras, dire-
cionado para as vilas, favelas e saneamento 
básico. A previsão de início de algumas das 
atividades será a partir de março”, diz o prefeito.

na câmara 
O vereador Gabriel Azevedo anda meio 

macambúzio pelos corredores do legislativo mu-
nicipal. Certamente ele nutria a expectativa de ter 
um espaço maior neste início de gestão, assim 
como uma convivência mais proativa na parceria 
com a Prefeitura. Mas, a partir da nomeação de 
Gilson Reis, do PC do B, como líder do governo, 
Azevedo sentiu que o seu ambiente não estava 
à altura de suas pretensões, aliás, fruto de sua 
própria imaginação. Basta rememorar:  quando 
terminou o pleito eleitoral, do ano passado, fica-
ram nítidos os sinais de que ele teria se arvorado 
muito firme, visando alcançar os louros da vitória 
eleitoral de Alexandre Kalil. A sua postura era de 
quem se projetou como um dos principais nomes 
responsáveis pelo resultado positivo da eleição. 

Uma avaliação simplória definiria, claramen-
te, que apesar das ideias do parlamentar munici-
pal serem consideradas inovadoras e coerentes, 
tem o outro lado da moeda: existem na Casa, inú-
meros colegas com muitos anos de experiência 
e, seus pares não abrem mão de ocupar postos 
importantes na direção no Palácio Municipal, com 
isso, haverá as primeiras frustrações. 

“Tudo aqui é discutido democraticamente. 
De modo que se a pretensão de um de nós não 
é atendida de imediato, na hora seguinte, pode 
ser viabilizada de outra maneira. Tem espaço 
para todos”, afirma um vereador que prefere o 
anonimato. Ou seja, Gabriel Azevedo poderá ter 
condições de brilhar com mais desenvoltura, no 
decorrer de seu mandato, é só uma questão de 
maturação, avaliam alguns interlocutores.

 Kalil
lembra o
estilo de

itamar
Franco

D
iv

ul
ga

çã
o

alMg retoma preparação de Fórum técnico das Juventudes

Foi retomada a preparação do Fórum 
Técnico sobre políticas públicas 
destinadas às juventudes na As-
sembleia Legislativa de Minas Gerais 

(Almg). Foram discutidas as alterações suge-
ridas pela consultoria da Almg sobre os eixos 
temáticos “Direito à segurança pública e ao 
acesso à justiça” e “Direito à comunicação 
e à liberdade de expressão”. Esses e outros 
nove temas vão pautar os debates ao longo 
do evento.

As sugestões tiveram como objetivo, ade-
quar e aperfeiçoar a redação do documento de 
referência, que conterá os temas, as diretrizes 
e ações a serem apreciadas pelos participantes 
do Fórum Técnico das Juventudes.

Para o eixo que trata da segurança e do 
acesso à justiça, a consultoria sugeriu excluir 
diretrizes, eliminar sobreposições e aglutinar 
ações afins. A redução da violência, sobretudo 
no âmbito da população jovem e negra, foi a 
proposta que recebeu maior atenção.

Representantes de entidades da sociedade 
civil alertaram que a juventude negra da faixa 
etária de 18 a 24 anos são as principais vítimas 
de crimes, como o homicídio. Eles explicaram 
também que os dados, que já apontam para o 
genocídio dos jovens negros no Brasil, podem 
ser ainda mais preocupantes, uma vez que há 
inconsistências em estatísticas dos sistemas 
de segurança pública.

Outra proposta que sofreu modificação 
foi a que se refere à ouvidoria para a juventu-
de. Consultores da Almg que atuam na área 
propuseram a sua exclusão, e, no seu lugar, 
a inserção de sugestão que busca incentivar 

a criação, no âmbito da Subsecretaria de 
Estado da Juventude, instância que receberá 
denúncias, dentre outras, sobre o abuso da 
força policial contra essa população. Também 
foi sugerido que a Defensoria Pública seja 
estimulada a criar, a exemplo do atendimento 
especializado à mulher, núcleo voltado aos 
direitos das juventudes.

Comunicação 
O eixo traz a discussão sobre a comunicação e 

a liberdade de expressão e recebeu propostas para 
aproximar a redação das ações à especificidade 
das políticas voltadas aos jovens. O sétimo 
encontro da comissão organizadora do evento será 
realizado no dia 15 de fevereiro, as 13h30, e tratará 
as diretrizes e ações do eixo “Direito à educação”.

durante a reunião preparatória, a violência contra jovens e negros foi ressaltada

A
lm

g

empresário e AdvogAdo

depois

O significado do advérbio “depois” é 
bastante simples. Depois, significa 
em seguida, posteriormente e ade-
mais. Contudo, o efeito prático do 

depois na vida das pessoas, pode ser bem 
diferente e, inclusive, significar perdas de 
oportunidades.

Hoje em dia, a vida da maioria das pesso-
as, principalmente, daquelas que vivem nas 
grandes cidades, é muito corrida.  Elas não 
têm tempo para se dedicar às amizades, ao 
lazer e as coisas simples do cotidiano.

Algumas pessoas estão mais preo-
cupadas com o trabalho, com o status 
pessoal e com o glamour do que com o 
bem-estar. Esquecem que muitas vezes 
a felicidade está nas coisas mais simples 
da vida.

Atualmente, o que eu mais ouço no meu 
dia-a-dia, são as pessoas dizerem “depois 
vamos sair para tomamos uma cervejinha; 
depois vamos sair para jantar; depois aparece 
lá em casa...”, mas, em verdade, nada disso 
acontece, ficam só no “depois”.

O pior é que essas pessoas, em função 
do esquecimento e da falta do hábito de se 
relacionar amistosamente entre si, o “depois” 
pode nunca acontecer e até ser sepultado 
definitiva e tragicamente. 

Imaginem quantos “depois” foram sepul-
tados naquele trágico e lamentável acidente 
com o avião da LaMia que transportava o 
time da Chapecoense! Quantas cervejinhas 
deixaram de ser tomadas! Quantos jantares 
deixaram de ser realizados e quantas visitas 
deixaram de ser efetuadas! PENSEM NISSO!

o prefeito anunciou um
dos maiores pacotes de obras

dos últimos tempos em bh

FAbiAno lopes FerreirA
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roberto simões

O Sebrae Minas vai ampliar o atendimento 
da Casa da Economia Criativa, na Savassi. A partir 
deste ano, novos produtos e serviços serão ofere-
cidos ao empreendedor em um dos lugares mais 
importantes de Belo Horizonte, o Circuito Cultural 
da Praça da Liberdade. 

Inaugurada em 2014, no antigo imóvel da 
rua Santa Rita Durão, região Centro-Sul da 
capital mineira, a Casa da Economia Criati-
va oferece informações sobre leis, projetos e 
ações voltados para o fortalecimento dos diferentes 
segmentos que compõem o segmento. 

A partir deste mês, o Sebrae Minas vai incluir 
novos serviços e produtos, voltados para empre-
endedores de todos os setores, interessados em 
abrir ou melhorar a gestão do negócio. “Queremos 
estar mais perto dos pequenos negócios e ofere-
cer orientações que possam ajudar no sucesso 
da empresa”, explica a analista do Sebrae Minas 
Raquel Vilarino. 

A Casa da Economia Criativa funciona de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Entre 
os serviços e produtos que serão ofertados 
estão: orientação para abertura de empresas e 
formalização do Microempreendedor Individu-
al (MEI), consultorias presenciais em finanças, 
marketing e recursos humanos e bate-papo 
sobre tendências de negócios com especialistas 
do Sebrae Minas. “Continuaremos a oferecer 
uma programação de capacitação voltada para 
os empreendedores da economia criativa, porém 
iremos incluir outros serviços para facilitar o 
acesso a todos os empreendedores que queiram 
tirar suas dúvidas em quaisquer dos setores”, 
afirma Raquel. 

Além do atendimento na região da Praça da 
Liberdade, os empreendedores de Belo Horizon-
te ainda contam com pontos de atendimentos 
do Sebrae Minas no Shopping Uai (no centro 
da cidade, próximo a rodoviária) e na sede da 

instituição, no bairro Nova Granada. “Muitas 
atividades de orientação são gratuitas, inclusive 
para aqueles que querem começar o negócio. 
O atendimento é feito por especialistas em 
pequenos negócios, que estão à disposição do 
empreendedor para esclarecer dúvidas sobre 
gestão e empreendedorismo”, justifica a analista 
do Sebrae Minas.

Mesmo em tempos de crise eco-
nômica, o agronegócio brasileiro 
mantém seu potencial de desenvol-
vimento e continua a crescer. Em 
Minas Gerais, até outubro do ano 

passado, o Produto Interno Bruto (PIB) do setor 
avançou 6,73% em relação aos 10 primeiros 
meses de 2015, atingindo R$ 200,904 bilhões. 
A participação mineira alcançou, naquele mês, 
13,7% do PIB agropecuário nacional. A agricul-
tura faturou R$ 109,598 bilhões (54,5% do total) 
e a pecuária R$ 91,306 bilhões (45,45%). 

Apesar dos resultados expressivos, a agro-
pecuária nacional enfrenta numerosos proble-
mas que, por sua longa duração, vão se tornando 
crônicos. Entre eles, avulta a deficiente infraes-
trutura, que prejudica e onera o escoamento da 
produção. O empresariado rural tem reivindicado 
investimentos oficiais em portos, aeroportos e, 
especialmente, na malha rodoviária, para que 
os alimentos possam chegar normalmente a seu 
destino, como ocorre nos países concorrentes 
do Brasil no mercado mundial. Essa disparida-
de torna impossível a pretendida e necessária 
ampliação das exportações. 

O agronegócio brasileiro adota há anos 
tecnologias de ponta, que contribuem para 
o aumento da produção e a produtividade de 
grãos, mesmo sem ter conseguido a solução 
de graves obstáculos.  Além da questão da 
instabilidade da energia rural, as propriedades 
mais distantes não contam com internet, nem 
telefonia celular, o que dificulta a comunicação 
com os centros de comercialização e agrava a 
insegurança no campo. 

Outro entrave ao avanço agropecuário, os 
efeitos do excesso de burocracia das licenças 
ambientais e normas sanitárias têm impacto ne-
gativo expressivo no crescimento da produção. 
O campo não defende benefícios, mas precisa 
de mais agilidade na concessão das licenças, 
para explorar corretamente e preservando o 
meio ambiente, todo o seu potencial produtivo. 

Os problemas estão por toda parte. O Pro-
grama Queijo Minas Artesanal, por exemplo, 
tem ampla possibilidade de crescimento, mas 
é prejudicado por uma legislação injustificada-
mente restritiva. É um absurdo que o tradicional 
e saudável produto mineiro não possa ser 
vendido em outros estados, sob a alegação 

de ser fabricado com leite cru, enquanto seus 
similares franceses cruzam as fronteiras do 
mundo.

É necessário acrescentar ao rol  de 
problemas a inexistência do Fundo de Defesa 
Sanitária, tema que vem sido discutido 
na Assembleia Legis lat iva de Minas e 
acompanhado com muito interesse pelos 
produtores. Trata-se de instrumento capaz 
de permitir a erradicação de doenças (aftosa, 
brucelose e tuberculose, entre outras), 
garantindo ao produtor a justa indenização por 
animal abatido. 

O agronegócio merece o reconhecimento 
da sociedade e dos governos, porque, além 
de ser economicamente fundamental, é fator 
de desenvolvimento social: mantém o homem 
no campo, gera empregos nos diversos elos 
da cadeia produtiva e garante a segurança 
alimentar da população. Apesar de tudo isso, 
o agronegócio não tem recebido o devido 
respaldo governamental, para ser ainda mais 
pujante e contribuir mais acentuadamente 
para o desenvolvimento econômico e social 
de Minas e do Brasil.

o agronegócio precisa ser reconhecido

sebrae minas amplia atendimento em bh

os atendimentos devem ser
agendados pelo 0800-570-0800.
 informações sobre os pontos de

atendimento do sebrae minas no
site www.sebrae.com.br/minasgerais

setor de shoppings centers prevê
faturamento de r$ 166 bi em 2017

expectativas do setor para 2017

Inauguração de 30 shoppings 
Crescimento de 5% 
Investimento de R$ 16 bilhões 
Faturamento de R$ 166 bilhões 
52 mil novos postos de trabalho

pesquisa aponta que a interiorização é uma tendência do segmento

Mesmo com as dificuldades econômicas, os re-
sultados e expectativas do setor de shoppings centers 
são promissores, pois a Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce), prevê um crescimento 
de 5% no segmento, R$ 16 bilhões em investimentos 
e R$ 166 bilhões em vendas, além da interiorização 
que tem ganhado força devido às facilidades para os 
grandes empreendimentos.  

Em 2016, o faturamento foi de R$ 157,9 bilhões, 
enquanto que no ano anterior o setor faturou R$ 
151,5 bilhões, representando 19% nas vendas em 
relação ao varejo nacional. A diretora de operações 
da Abrasce, Adriana Colloca, apresentou dados do 
cenário brasileiro e segundo ela, o ano passado foi 
de crise com o Produto Interno Bruto (PIB) reduzido 
e incertezas no campo político que influenciaram 
de muitas formas a confiança do consumidor e dos 
empresários.  “São diversas as variáveis que afetam 
o desempenho dos shoppings como, renda familiar, 
inflação, juros altos etc. Isso prejudica o poder de 
compra e os investimentos”, afirma. 

De acordo com a associação, a indústria dos 
shoppings continua em pleno desenvolvimento no 
Brasil. O país, até o final de 2016, contabilizou 558 
shoppings em funcionamento, sendo que mais de 20 
foram inaugurados no ano passado. A região Sudeste 
é a que tem mais empreendimentos desse porte, 
somando 300 shoppings, sendo 47 em Minas Gerais, 
consequentemente, o seu faturamento também foi o 
maior: R$ 87 bilhões, o segundo melhor desempenho 
foi na região Nordeste, com R$ 25,8 bilhões, seguido 
pela região Sul (R$ 18,17 bilhões), Centro-Oeste (R$ 
13,5 bilhões) e Norte (R$ 6,9 bilhões). 

Em 2015, a pesquisa computou que os shoppings 
brasileiros receberam cerca de 444 milhões de visitas 
por mês. Outro ponto importante é a segmentação: 
89% dos shopping centers brasileiros são empreen-
dimentos do tipo tradicional e 11% especializados 
(outlet, lifestyle e temáticos), destes, 15% são outlets.

Novos ares
Um fato recorrente e comentado pelo presidente 

da Abrasce, Glauco Humai, é que a interiorização 
do setor é crescente devido aos menores custos de 
aquisição de terreno, construção mais barata, facili-
dade na obtenção de licenças de funcionamento e 

menor concorrência.  Hoje, de acordo com o censo 
Abrasce 2015-2016, 67% dos centros de compras 
inaugurados em 2015 estão concentrados no interior 
e em regiões metropolitanas. 

Outro ponto positivo para o setor é a geração de 
empregos, estima-se que haja mais de 1 milhão de 
empregos diretos nos shoppings brasileiros (aumento 
de 5,5%). Até janeiro deste ano foram contabilizados 
1.016.428 cargos.

inaugurados em Betim, nos últimos anos, também 
deram início às atividades com certa timidez, hoje, os 
lojistas e a administração dos malls investem em atra-
tivos para o público, como teatro, shows, exposições e 
recreação. Nas redes sociais dos empreendimentos é 
possível perceber o aumento no número de visitantes. 

No bairro Prado, em Belo Horizonte, desde 2015, 
há rumores que o espaço onde está localizado o 
Centro Universitário Estácio de Sá de Belo Horizonte 
dará lugar a um shopping, de forma que a faculdade 
funcionaria dentro do mall. Estudantes e professores 
da instituição comentam sobre o assunto, mas eles 
não têm certeza do que irá acontecer. A assessoria 
de imprensa da instituição foi procurada para es-
clarecimentos e enviou a seguinte nota, assinada 
pelo diretor-geral e reitor do Centro Universitário 
Estácio de Belo Horizonte, Juciê Abreu.  “O Centro 
Universitário Estácio de Belo Horizonte não foi pro-
curado oficialmente por nenhum empreendedor até 
o presente momento e seu contrato de locação do 
imóvel, localizado no bairro Prado, está em vigência”.

Empreendimentos 
Segundo dados da Associação de Lojistas de 

Shoppings (Alshop), 19 shoppings abertos, em 
2016, iniciaram as atividades com apenas 50% da 
capacidade de ocupação. Dois grandes shoppings 

Fonte: Abrasce

o país, até o final de 2016, contabilizou 
558 shoppings em funcionamento
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imprensa X Aécio
Há cerca de 15 dias a poderosa Folha de São Paulo trazia 

em sua manchete a informação de que o senador Aécio Neves 
foi delatado na Operação Lava Jato, tendo recebido propina 
na época da construção da Cidade Administrativa, sede do 
governo mineiro, erguida quando ele era governador. Os de-
talhes indicam que inicialmente a obra foi orçada em cerca de 
R$ 900 milhões, sendo concluída por um valor acima de R$ 2 
bilhões. No mesmo texto, foi mencionado o envolvimento do 
escudeiro de Neves, o Oswaldo Borges da Costa, o popular 
Oswaldinho.

Cena Única: O detalhe é que a denominada grande im-
prensa mineira deu pouco destaque ao assunto. Eu, hein...

política em uberlândia
O deputado estadual tucano Luiz Humberto sempre pode 

contar com o apoio do atual prefeito de Uberlândia, Odelmo 
Leão. Tanto é verdade que ele faz parte do processo a ser 
iniciado no Triângulo Mineiro com a finalidade de eleger o atu-
al deputado estadual Felipe Attiê como parlamentar federal. 
Também estaria neste projeto o parlamentar Arnaldo Silva. 
Esses são alguns dos comentários ouvidos nos bastidores da 
política daquela cidade. 

política em betim
Quem tem oportunidade de manter contato com o prefeito 

de Betim, o empresário Vittório Medioli, comenta que ele, 
embora sempre lembrado como uma opção para disputar o 
governo mineiro em 2018, não conseguirá colocar essa ideia 
em prática, pois teria encontrado uma prefeitura em franga-
lhos. Assim, para resolver as demandas locais, vai precisar de 
muito tempo. E como 2018 já está logo ali, não seria coerente 
a sua renúncia antes de deixar a sua marca de administrador 
na cidade.

inadimplência pesada 
Ninguém confirma ou comenta oficialmente, mas existem 

informações circulando em Belo Horizonte, principalmente, 
em setores da Ordem dos Advogados em Minas, que o atraso 
do pagamento dos imóveis adquiridos por meio do Programa 
Minha Casa, Minha Vida está batendo todos os recordes em 
comparação com os planos de habitação anteriores, inclusive 
do Banco Nacional da Habitação (BNH). Cruz credo, gente. 

Jogada política
A questão da Febre Amarela em Minas colocou, novamente, 

em rota de colisão o senador Aécio Neves e o governador 
Fernando pimentel. Sem saber exatamente o que estava 
acontecendo no Estado, o senador foi até o ministro da Saúde 
para cobrar uma solução. Enquanto isso, o governador visitava 
as regiões atingidas. É o jogo político sendo jogado. Imaginem 
quando chegar 2018? 

e ela virou santa?
Até recentemente, dona Marisa Letícia, esposa do 

ex-presidente Lula, era manchete constante na imprensa 
nacional por conta de denúncias de corrupção envolvendo 
o seu nome. Agora, após a sua morte, os antigos algozes a 
desenham como uma exemplar primeira dama, quase uma 
santa. Êta povo falso, não é mesmo... 

política em sabará
“O irresponsável do meu antecessor me deixou uma 

prefeitura completamente falida, sem a menor condição de 
ser administrada. Basta ver que só para a Copasa, devemos 
algo em torno de R$ 3 milhões. Um absurdo”. Desabafo do 
ex-deputado e novo prefeito de Sabará, Wander Borges.

Em Tempo: seu antecessor vem a ser o sr. Diógenes 
Fantini.

 

Faculdades caras
O Fies, programa do governo federal que tem a finalidade 

de ajudar no financiamento de estudantes de cursos superiores, 
foi uma boa novidade ao longo dos anos, pois contribuiu muito 
para a formação de jovens brasileiros. Agora, e diante da crise 
no país, mais da metade dos estudantes estão atrasando as 
suas parcelas, levando o governo a um novo problema nacional 
a ser resolvido.  

eterno candidato
Mesmo sabendo que não tinha a menor chance, o deputado 

mineiro Júlio Delgado concorreu à eleição para a presidên-
cia da Câmara Federal. E mais uma vez foi fragorosamente 
derrotado. Ele realmente é persistente. Quem sabe um dia 
ainda chega lá?

perrella no pmdb?
Respondendo a processos na Justiça, o senador Zezé 

perrella, aquele que foi presidente do Cruzeiro, está indo para 
o PMDB de mala e cuia. Não se sabe por qual motivo, já que se 
trata do partido com maior número de caciques aqui em Minas. 
A não ser que queira disputar uma vaga na Assembleia Legis-
lativa, analisam os matemáticos da política mineira. A conferir.

Fabinho e pimentel
Muitas pessoas comemoraram efusivamente a eleição do 

deputado mineiro Fábio Ramalho, o popular Fabinho Lide-
rança, para a primeira vice-presidência da Câmara Federal. 
Consta que um dos primeiros telefonemas de parabéns, que 
ele recebeu, foi do governador Fernando pimentel.

A região sudeste tem 300 shoppings,
sendo 47 em minas gerais e o seu
faturamento foi de r$ 87 bilhões

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/sebraeaz/economia-criativa-mg,c34f22f1dfe19410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/sebraeaz/economia-criativa-mg,c34f22f1dfe19410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/sebraeaz/economia-criativa-mg,c34f22f1dfe19410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mg/sebraeaz/economia-criativa-mg,c34f22f1dfe19410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual
http://www.sebrae.com.br/minasgerais
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O Governo do Estado de Minas Gerais, 
por meio da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig), ofe-
rece mais uma vez aos produtores mineiros a 
oportunidade de participar do Minas Trend, o 
maior salão de negócios do setor no Brasil. Em-
presas dos 17 Territórios de Desenvolvimento 
do Estado, que atuam no setor de vestuário, 
calçados ou acessórios, podem se inscrever 
para a seleção das marcas que farão parte 
de estandes coletivos na próxima edição do 
evento. As inscrições vão até o dia 3 de março.

As empresas selecionadas terão a opor-
tunidade de comercializar seus produtos em 
espaços da Codemig na 20ª edição do Minas 
Trend, que será realizada de 4 a 7 de abril 
deste ano, no Expominas Belo Horizonte. Elas 
poderão também apresentar as tendências 
para a primavera/verão de 2018. A seleção 
será feita por uma equipe curatorial formada 
por profissionais do setor. 

O Minas Trend atrai compradores renoma-
dos do país e do exterior. O evento é realizado 
pela Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg), com a parceria da Code-
mig, e cria oportunidade para que marcas locais 
exibam e comercializem seus produtos num es-
paço privilegiado de projeção e consolidação.

 
prêmio Empresa Tendência

Os participantes dos estandes coletivos da 
Codemig concorrerão ao 4º Prêmio Empresa 
Tendência, que tem o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento dos pequenos produtores da 
indústria da moda.

As marcas serão avaliadas por uma co-
missão composta por renomados profissionais 
do setor, que avaliam: originalidade e design, 
qualidade de produção e acabamento, profis-

sionalismo, potencial de expansão do negócio, 
adequação ao público alvo, apresentação e 
comunicação da marca. Os vencedores ga-
nham um estande individual na próxima edição 
do evento.

Em abril, três ganhadores do 3º Prêmio 
Empresa Tendência, realizado em outubro de 
2016, participarão do Minas Trend com espaços 
próprios das marcas oferecidos pela Codemig. 
Os contemplados foram: a grife de acessórios 
Carlos Penna, a Nuu Shoes calçados e a marca 
de vestuário T.ez. 

O apoio ao Minas Trend integra as ações do 
Minas de Todas as Artes — Programa Codemig 
de Incentivo à Indústria Criativa. A iniciativa 
estratégica busca fomentar o desenvolvimento 
de novos negócios que gerem empregos, renda 
e riquezas para o Estado.

Até o fim de 2018, serão investidos mais 
de R$ 50 milhões em iniciativas de valorização 
dos setores de moda, gastronomia, audiovisual, 
design, música e novas mídias.

A Indústria Criativa constitui a cadeia produ-
tiva composta pelos ciclos de criação, produção 
e distribuição de bens e serviços que usam 
criatividade e capital intelectual como insumos 
primários.

A cadeia produtiva da moda oferece im-
portante contribuição à economia do Estado. 
Em 2013, gerou riquezas no valor de R$ 3,3 
bilhões. Os dados são de uma pesquisa en-
comendada pela Codemig à Fundação João 
Pinheiro.

O estudo revelou que, em 2014, os em-
pregos do setor corresponderam a 15,2% da 
indústria de transformação, e a moda impulsiona 
a economia de 135 municípios de Minas Gerais 
nos quais o setor tem peso maior na produção 
industrial do que a média do Estado.

o número de endividados é
o menor em 7 anos no país

pesquisa da CnC aponta que inadimplência caiu 55,6%

Este início de ano, apesar das 
obrigações financeiras com 
IPTU, IPVA e material escolar, 
começou com uma boa notícia. 

Uma pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (Peic), 
feita pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), apontou que o número de famí-
lias que possuem algum tipo de dívida 
caiu para 55,6% em janeiro. O menor 
patamar desde junho de 2010. Na com-
paração com o mesmo período do ano 
passado, a diferença é de 5%.

De acordo com a economista da 
CNC Marianne Hanson, as famílias 
estão se endividando menos, porque a 
taxa de juros e o custo do crédito é bem 
elevado. “As prestações, empréstimos 
e financiamentos não estão cabendo 
mais no orçamento. Isso também 
pode ser observado nos indicadores 
de consumo das famílias, uma vez 
que a demanda por bens e serviços 
diminuiu”.

Além da taxa de juros, Hanson 
acrescenta que existe outro fator impor-
tante que contribuiu para a redução. “O 
mercado de trabalho atualmente está 
numa situação desfavorável e temos 
a taxa de desemprego aumentando e 
renda das famílias caindo, ou seja, não 
está crescendo mais acima da inflação. 
Os reajustes salariais não estão mais 
compensando o aumento dos preços”.

A economista também acredita 
que esse recuo tem a ver com a crise 
financeira dos últimos anos. “A gente 
vem observando essa redução no en-
dividamento das famílias desde o ano 
passado. Elas têm tido mais cautela 
em relação a contratação de novos em-
préstimos e financiamentos. Por outro 
lado, a oferta de crédito da instituições 
financeiras está mais escassa”.

O levantamento mostrou ainda que 
9,3% das famílias não terão como pagar 
as dívidas e permanecerão inadimplen-
tes. Em janeiro de 2016 esse número 
era de 9%. Hanson explica que um dos 
maiores vilões das dívidas é o cartão de 

crédito, citado por 77,3%. «A segunda 
modalidade é o carnê, com 14,1%, em-
bora venha caindo ao longo dos anos e 
sendo substituído pelo próprio cartão. 
Em terceiro o financiamento de carro, 
citado por 10,1%”.

O perfil de endividamento também 
muda de acordo com a renda. “Na faixa 
de até 10 salários mínimos, as dívidas 
mais citadas são de cartão de crédito, 
carnê e crédito pessoal. Já para as famí-
lias que recebem acima de 10 salários, 
as mais lembradas são cartão de crédito 
e financiamento de carro e casa”. Para 
não ficar no vermelho, a economista 
afirma que é preciso um planejamento 
dos gastos ao contratar um empréstimo 
ou financiamento.

Ela salienta que não é suficiente 
pensar que a prestação cabe no bolso 
hoje. “É preciso também pensar no futu-
ro. No início do ano, por exemplo, temos 
uma série de gastos extras que se as 
famílias não se prepararam e acabam 
recorrendo ao crédito emergencial com 
taxas de juros elevadas, criando uma dí-
vida. É importante analisar seus gastos 
em relação a sua receita”.

Para quem já está no vermelho, 
Hanson recomenda que a saída é re-
negociar. “A gente observa que muitas 
pessoas que tem pendências no cartão 
de crédito acabam acessando o crédito 
rotativo que tem um custo alto. O melhor 
é procurar substituir essas taxas caras 
por outras mais baratas. O que o brasilei-
ro tem feito é usar o crédito consignado 
com juros mais atrativos para pagar com 
prazo mais longo e fazer com que a 
prestação caiba no orçamento familiar”.

A economista diz que não existe uma 
quantia mínima do salário que deve ser 
guardada para o pagamento da divida. 
“Não existe uma fórmula mágica. O ideal 
é que seja o menor possível, levando em 
conta os gastos mais importantes. Boa 
parte das famílias destinam a renda para 
o pagamento de alimentação, transpor-
te e aluguel. Tem que ser observado 
o conjunto desses gastos para saber 
qual é a margem que existe para não 
comprometer a renda”, finaliza.

cartão de crédito é o principal vilão das dívidas
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codemig seleciona produtores de moda 
para participar do 20º minas trend

para não ficar no vermelho, a
economista afirma que é preciso

um planejamento dos gastos

http://www.mg.gov.br/
http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/
http://www.fjp.mg.gov.br/
http://www.fjp.mg.gov.br/
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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

cadeia produtiva do turismo impacta
economicamente no destino bh!

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 horizonteTurismo é negócio, e negócio é 
para empreendedor e empresá-
rio. Por isso, o turismo deve ser 
executado pela iniciativa privada 

– que sabe correr riscos e inovar –, con-
tando com o poder público na criação de 
políticas de fomento e da manutenção da 
infraestrutura turística, fazendo com que 
essa Cadeia Produtiva do Turismo seja 
uma das mais importantes atividades 
econômicas que mais cresce e também 
a mais competitiva. O turismo emprega 
hoje um em cada onze novos empregos.

A Cadeia Produtiva do Turismo, 
em BH, possui dezenas de bilhões 
de reais em ativos imobilizados. Um 
aeroporto internacional com padrões 
mundiais;  162 hotéis com cerca 
de 31 mil leitos, 30 deles novos e 
modernos e 47 deles com espaços 
para eventos de diversos tamanhos 
e formatos; Centro de Convenções 
Minascentro, Dayrell Convention, 
Actuall Convention e Centro de Ex-
posições Expominas BH, e outros 
70 excelentes espaços para eventos 
– muitos utilizados ainda somente 
para eventos sociais –; rodoviária e 
companhias de transporte rodoviário 
de passageiros, com milhares de ôni-
bus novos e modernos; locadoras de 
veículos, com inúmeros carros novos 
de diversos modelos; mil agências de 
viagens, sendo 26 delas de operado-
res turísticos receptivos; dezenas de 
empresas organizadoras de eventos, 
além de empresas produtoras de 
shows e espetáculos culturais, ceri-
moniais; 18 mil bares, restaurantes, 
cafés, 28 buffets qualificados, sendo 
11 certificados; serviços de vans, táxis 
especiais, micro-ônibus; comércio em 
geral, os mais diversos shoppings 
existentes em todas as regiões; in-
fraestrutura turística: três mirantes, 
23 centros culturais, oito parques e 
feiras, 60 museus, aquário munici-
pal, zoológico e praças arborizadas. 

A cidade está pronta para receber 
visitantes!

Um dado importante: todo final de 
semana, ocorrem, em média, cerca 
de 40 eventos culturais gratuitos na 
cidade e durante o ano, são mais de 
400 eventos dos inúmeros esportes 
radicais – mais de 80 modalidades 
– nas serras, nas lagoas e nas ruas 
da capital mineira, transformando 
BH numa excelente opção de lazer e 
entretenimento.

Toda essa cadeia é impactada 
pelo crescimento do fluxo turístico 
de qualidade advindo de um grande 
evento ou de inúmeros pequenos 
eventos, bem como de excelentes 
ações de marketing em prol do des-
tino BH. Aqui, ocorrem eventos do 
agrobusiness movimentando milhões 
de reais, da saúde e da biotecno-
logia – os últimos eventos médicos 
realizados em outubro e novembro de 
2016, bateram recorde de participan-
tes – devido à grande competitividade 
logística e aos custos de viagem –, 
nas dezenas de universidades com 
mais de uma centena de cursos de 
graduação e pós-graduação. E ainda, 
a moda, a mineração e a siderurgia, a 
cadeia automotiva, a cadeia da ener-
gia limpa, a tecnologia da informação 
e comunicação, a indústria criativa. O 
Turismo de Negócios e Eventos é uma 
importante plataforma de promoção e 
visibilidade dos vários setores econô-
micos listados.

Em 2017, a Minas da Religiosi-
dade verá grandes momentos com o 
Jubileu de 250 anos de peregrinação 
à Nossa Senhora da Piedade – pa-
droeira do Estado –, bem como a 
inauguração da primeira etapa da 
Catedral Cristo Rei, último projeto de 
Oscar Niemayer. 

Também em 2017, o Conjunto 
Moderno da Pampulha – Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela Unesco 

–, fará seu primeiro aniversário e 
a cidade já sente o crescente fluxo 
de turistas nacional e internacional 
interessados em conhecer o início da 
Arquitetura Moderna no país.

A maior concentração cultural 
do país – 43ª Campanha do teatro e 
Dança, com mais de 185 atrações nos 
teatros e centros culturais. E daqui a 
pouco – menos de um mês, teremos 
o Carnaval – o maior evento da cida-
de – com centenas de blocos de rua, 
palcos para shows, escolas de samba 
e blocos caricatos. Uma programação 
gigantesca, para todos os públicos e 
gostos. Até um Carnaval Exclusive 
para adultos e crianças, no Mineirão. 
Um impacto crescente na ocupação 
hoteleira e na alimentação fora do lar!

Belo Horizonte, capital de um Es-
tado mediterrâneo, cidade planejada 
para ser cosmopolita, possuindo a ter-
ceira região metropolitana do Brasil, 
onde a economia terciária – comércio 
e serviços – impera, aqui nada fica a 
desejar como qualquer outra metró-
pole mundial, e aqui pode acontecer 
todo e qualquer evento corporativo, 
associativo, cultural, esportivo, e 
de diversos setores produtivos. Na 
capital mineira, no segmento da ali-
mentação fora do lar temos 18.613 
negócios, empregando 112 mil pes-
soas diretamente e movimentando 
em torno de 4,5 bilhões a cada ano.

Percebemos a força do segmento 
no trabalho integrado e colaborativo 
de todos os atores da cadeia junto aos 
setores produtivos locais, envolvidos 
no novo posicionamento da cidade 
como destino turístico de negócios, 
eventos e lazer. E esse trabalho con-
junto é fundamental neste momento 
tão único que surgem pelo um novo 
olhar para as inúmeras oportunida-
des desta cidade, com criatividade e 
inovações, enfim, uma BH aos Olhos 
do Mundo!

MÉXICO E SuAS HISTÓRIAS – Estivemos em Cancún, em roteiro 
preparado pelo padre Lucas Almeida, para a nossa jornada no México 
que começou no dia 28 de janeiro e terminou no dia 9 de fevereiro. A 
viagem foi muito produtiva, porque a cultura foi o forte de todos os dias, 
principalmente, quando passamos no 
santuário de Nossa Senhora de Guada-
lupe. A história é muito interessante. Em 
Tlatelolco existem ruínas de uma cidade 
Asteca. Neste lugar, os espanhóis des-
mancharam tudo e com o material das 
próprias edificações, constituíram uma 
igreja. Quando os espanhóis chegaram, 
vieram padres, bispos e o trabalho cate-
quético foi iniciado. 

Um índio católico, certo dia atra-
vessava uma coluna e de repente teve 
uma visão de Nossa Senhora que lhe 
pediu a construção de uma igreja em 
honra de Nossa Senhora de Guadalupe. 
O índio respondeu a ela que não tinha 
condições, mas que levaria seu pedido 
ao bispo. Foi a Tlatelolco e falou com o 
bispo que não acreditou. Depois de idas 
e vindas a colina, o bispo pediu uma 
prova da aparição de Nossa Senhora. 
O índio estava preocupado com uma doença grave na família e ficou 
em dúvida se iria ao encontro da virgem ou procurava remédios para 
o doente. Contudo, optou-se pela virgem, que lhe apresentou um lindo 
buquê de muitas rosas para levar ao bispo – e em relação ao parente 
do índio, ela disse que ele poderia ficar tranquilo, pois já estava cura-
do. Como as rosas eram muitas, ele pegou suas vestes, uma túnica 
feita de linhagem, e as enrolou para levar ao bispo. Mas, quando foi 
entregá-las para ele, ao desenrolar a túnica, no lugar das rosas, havia 
uma imagem de uma santa. O índio, encantado, disse que era aquela 
senhora que lhe apareceu várias vezes. Essa é a história de Guada-
lupe. O índio, de nome Diogo, foi santificado em uma das últimas idas 
de João Paulo II ao México.

OS IDIOMAS MEXICANOS - Outra coisa interessante no México. 
As crianças, na idade escolar, aprendem primeiro a língua nativa de 
acordo com sua herança: Maia ou Asteca. Depois o espanhol, que é a 
língua oficial do país, e o inglês. Os três idiomas são obrigatórios. Lá, 
todos falam inglês fluentemente e ainda se consideram Maia ou Asteca.

Simplicidade de Cármen Lúcia – Embora toda poderosa, a 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia não 
demonstra arrogância. Tanto assim, que em uma de suas recentes 
visitas à cidade de Espinosa, no Norte de Minas, sua terra natal, 
desceu de avião de carreira em Montes Claros, alugou um carro 
popular e viajou, juntamente, com familiares, dirigindo o veículo, 
por mais de 200 quilômetros. Antes e como sempre, no tempo que 
ainda não era famosa, parou para degustar um pão de queijo do 
barzinho do Oswaldo, em Porteirinha. Ou seja, ela está com tudo 
e não está prosa. 

 
Jogos no Mineirão – No último jogo entre Cruzeiro e Atlético, 

no Mineirão, não aconteceu aquelas tradicionais brigas e empurra  
empurra. Isto demonstra que, quando a Polícia Militar realiza um 
planejamento de primeira linha, tudo dá certo. Aliás, neste tipo de 
promoção, a partir de agora, haverá sempre um limite de público 
para facilitar a atuação, tanto da PM quanto do Corpo de Bombeiros. 

prefeito de BH – Alexandre Kalil deveria ver a possibilidade 
da avenida Afonso Pena, receber os desfiles de todos os blocos 
nos quatro dias de Carnaval. Nossa festa seria efetivamente um 
sucesso nacional.nossa senhora de guadalupe
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HISTÓRIA CENTENÁRIA - A história dos Maias e Astecas é o 
forte do turismo no México. E o país está explorando bem esse lado da 
economia e, hoje, esse segmento faz parte da estratégia dos mexicanos 
para fortalecer as suas relações com o resto do mundo e ficar indepen-
dente do presidente Trump. Outro fator importante é a segurança – até 
um telefone perdido numa das pirâmides, por uma pessoa do nosso 
grupo, foi encontrado e devolvido quando estávamos em outro Estado.

o coronel mauro Alves passou a 18ª região da pmmg, localizada em 
poços de caldas, ao comando do coronel Frederico Antônio de lima, 
recém-promovido. A transferência do comando foi realizada em praça 
pública, com a presença dos 58 prefeitos das cidades da área da 18ª região.
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domingo, dia 12 de fevereiro 

Maria de Lourdes Brandão 
Ex-ministro Paulo Cícero de Vasconcelos  
Hamilton Ferreira  
Antônio Silva

segunda-feira, 13

Ex deputado Sérgio Emílio de Vasconcelos Costa 
Engenheiro Roberto Coutinho 
Jornalista Cecília Ribeiro

terça-feira, 14

Dr. Clésio Basileu 
José Francisco Tadeu Filho

Quarta-feira, 15

Simone Barbosa - Fundação Municipal de Cultura 
Jornalista Manoel Fagundes Murta 
Jornalista Lúcio Perez - Assembleia Legislativa 
Sonata Lucas Diniz

Quinta-feira, 16

Eduardo Rocha - Pam Pam 
Eloisa do Prado

sexta-feira, 17

Wilsinho Reis - Laguna Auto-Ônibus 
Jornalista Lúcia Helena Gazola 
Jorge Santana de Jesus

sábado,18

Engenheiro Aloísio Belém 
Madalena Bahia Cascão 
Sra. Orizete de Barros Pereira
(esposa do Coronel Paulo Duarte)
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mães em movimento

Para auxiliar as mães 
nesse assunto, Vitória criou 
há dois anos o projeto Mães 
em Movimento, que visa a 
prática de exercícios físicos 
para a mulher durante a 
gestação e, principalmente, 
após o parto. “As atividades 
são supervisionadas e, além 
delas, temos eventos e pa-
lestras. Tudo voltado para 
a saúde da mulher. O inte-
ressante é que ela pode 
fazer as atividades junto 
com o bebê, levando 
ele num carrinho, ou 
em roupas específi-
cas onde a criança 
fica acoplada a ela”, 
explica.

P a r a  a 
especialis-
ta, um pro-
jeto como 
e s s e  é 
importante 
para resga-
tar a autoes-
tima da mãe. 
“Nossa socie-
dade ainda pre-
ga que a mulher, 
após a maternidade, 
deve abrir mão da 
vida dela para cuidar do 
filho. E não é bem assim. 
A mulher não deve deixar 
sua qualidade de vida de 
lado, porque isso fará mal a 
ela e também ao bebê, uma 
vez que ela precisa estar 
bem com sua mente e seu 
corpo, para conseguir cuidar 
do filho”, conclui.

S A Ú D E  E  V I D A

progrAmAÇão cinemArK

BH SHOppING (09/02/2017 A 15/02/2017)

SALA FILME HORÁRIOS
1 O Chamado 3 - 12 anos LEG 13:40 - 16:20 - 19:10 - 21:40 (todos os dias)

2 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG XD 13:00 - 15:40 - 18:30 - 21:20 (todos os dias)

3 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 3D 13:10 - 15:50 - 18:20 - 20:50  (todos os dias)

4 La La Land - Cantando Estações - Livre LEG 15:10 - 21:00 (todos os dias)

4 Beleza Oculta - 10 anos LEG 12:30 - 18:10 (todos os dias)

5 Estrelas Além do Tempo - Livre LEG 12:40 - 18:40 (todos os dias)

5 Até o Último Homem - 16 anos LEG 15:30 - 22:00 (todos os dias)

6 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 14:50 - 17:40 - 20:20 (todos os dias)

7 Minha Mãe É uma peça 2 - 12 anos ORI 17:30 - 19:40 - 22:10 (todos os dias)

7 TOC - Transtornada Obsessiva e Compulsiva - 14 anos ORI 15:00 (todos os dias)

8 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 13:50 - 16:40 - 19:20 - 22:20 (todos os dias)

9 Minha Mãe É uma peça 2 - 12 anos ORI 21:30 (todos os dias)

9 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 14:00 - 16:30 - 19:00 (todos os dias)

10 Moana - um Mar de Aventuras - Livre DuB 13:30 - 16:10 (todos os dias)

10 Estrelas Além do Tempo - Livre LEG 21:50 (todos os dias)

10 Jackie - 14 anos LEG 18:50 (todos os dias)

pÁTIO SAVASSI (09/02/2017 A 15/02/2017)

SALA FILME HORÁRIOS
1 O Chamado 3 - 12 anos LEG 15:30 - 17:50 - 20:20 (todos os dias)

1 Aliados - 12 anos LEG 22:40 (sab)

1 Armas na Mesa - 14 anos LEG 12:30 (todos os dias)

2 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 3D 11:30 (sab/dom)

2 Beleza Oculta - 10 anos LEG 14:00 - 19:40 (todos os dias)

2 Até o Último Homem - 16 anos LEG 16:30 - 22:00 (todos os dias)

3 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 3D 12:50 - 15:10 - 17:40 (todos os dias)
**20:30 (seg/ter/qua horário extra)

3 quatro Vidas de um Cachorro - Livre LEG 22:50 (sab)

3 The Beatles: Eight Days a Week - VE LEG 20:30 (qui a dom)

4 Minha Mãe É uma peça 2 - 12 anos ORI 13:00 (todos os dias)

4 La La Land - Cantando Estações - Livre LEG 15:40 - 18:30 - 21:20 (todos os dias)

5 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 14:20 - 17:10 - 20:00 (todos os dias)
**23:00 (sab horário extra)

6 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 12:20 - 15:20 - 18:00 - 20:50 (todos os dias)
**23:45 (sab horário extra)

7 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 13:50 - 16:20 (todos os dias)

7 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 18:50 - 21:40 (todos os dias)

8 TOC - Transtornada Obsessiva e Compulsiva - 14 anos ORI 12:40 (todos os dias)

8 Estrelas Além do Tempo - Livre LEG 15:00 - 21:10 (todos os dias, exceto sab)
15:00 - 20:40 - 23:30 (sab)

8 A qualquer Custo - 14 anos LEG 18:10 (todos os dias)

DIAMOND MALL (09/02/2017 A 15/02/2017)

SALA FILME HORÁRIOS
1 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 14:20 - 17:10 - 20:00 (todos os dias)

2 Beleza Oculta - 10 anos LEG 18:50 (todos os dias)

2 A qualquer Custo - 14 anos LEG 13:30 (todos os dias)

2 Até o Último Homem - 16 anos LEG 21:40 (todos os dias)

2 Jackie - 14 anos LEG 16:00 (todos os dias)

3 TOC - Transtornada Obsessiva e Compulsiva - 14 anos ORI 14:00 (todos os dias)

3 Estrelas Além do Tempo - Livre LEG 16:20 - 19:10 - 22:00 (todos os dias)

4 La La Land - Cantando Estações - Livre LEG 15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias, exceto ter)
**14:50 (ter) **11:40 (sab/dom horário extra)

5 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 13:00 - 15:50 (todos os dias)

5 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 18:20 - 21:10 (todos os dias)

6 O Chamado 3 - 12 anos LEG 22:05 (todos os dias)

6 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 3D 14:30 - 16:50 - 19:30 (todos os dias)
**12:00 (sab/dom horário extra)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  pROGRAMAÇÃO SuJEITA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

natália macedo

(https://AnAreginAblog.Wordpress.com/) é escritorA, psicopedAgogA

AnA reginA cAminhA brAgA

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.

Atividade física na gravidez faz
bem para saúde da mãe e do bebê

praticar exercícios evita doenças, auxilia na hora do parto e eleva a autoestima

para mais informações
sobre o projeto, acesse:

http://maesemmovimento.com.br/

Inchaço, dores nas pernas, nas 
costas e aumento de peso são 
comuns durante a gravidez. 
Mas, esses sintomas podem 

ser controlados com a prática de 
atividades físicas regulares durante 
a gestação. E os benefícios não 
param por aí, pois os exercícios 
auxiliam no controle de doenças 
comuns durante o período, faz bem 
para a saúde da mãe e, até mesmo, 
do bebê. 

A fisioterapeuta Vitória Goulart 
aponta que é fundamental que a 
futura mamãe seja auxiliada por um 
médico. “A mulher deve procurar 
um ginecologista obstetra, pois é a 
partir de certos exames que ele vai 
determinar a possibilidade dela co-
meçar as atividades ou não. Uma 
vez que há alterações que podem 
impedir que a grávida de submeta 
a certos tipos de exercícios”.

Ela explica que o mais indicado 
é que a mulher inicie os exercícios 
após o terceiro mês de gravidez, 
mas isso pode variar de caso a 
caso. “O primeiro trimestre ges-
tacional é o mais crítico e requer 
atenção em relação ao progresso 
da saúde da mulher. Então, é 
indicado que a ela não realize ati-
vidades mais pesadas, mas opte 
por algo mais tranquilo, como, por 
exemplo, uma caminhada”.

A especialista acrescenta que 
são inúmeros os benefícios para 
as grávidas que escolhem a prática 
de exercícios físicos. “Diminui-se 
a probabilidade da mulher desen-
volver doenças comuns durante 
a gravidez, como por exemplo, a 
diabetes. Além disso, ela conse-
gue manter um peso adequado, 
controlando o percentual de gor-
dura corporal que também pode 

ser prejudicial. E também, reduz 
as dores, que a mulher sente nas 
pernas, coluna, braços e quadril 
devido ao peso na barriga”.

Além disso, os exercícios po-
dem ajudar na evolução da gravi-
dez. “O período gestacional causa 
muita ansiedade na mãe e a ativi-
dade física vai ajudá-la a controlar 
isso. E se ela está bem física e 
emocionalmente, então o bebê 
tem maiores chances de crescer 
saudável dentro da barriga”, afirma 
a fisioterapeuta.

De fato, foi o que aconteceu 
com a professora Valmária Coelho. 
Ela praticava exercícios físicos 
antes da gestação e afirma que 
sua gravidez foi muito tranquila. 
“Quando engravidei, tive um pouco 
de receio de fazer minhas séries de 
exercícios, mas meu corpo sentia 
muita falta e me dava uma angústia 
muito grande. Com isso, meu mé-
dico me liberou e disse que eu só 
teria que tomar cuidado para não 
cair. Isso me ajudou muito, minha 
gravidez foi muito tranquila, meus 
exames sempre deram ótimos 
resultados e meu parto foi normal”, 
conta.

Uma gestação saudável, regada 
de boa alimentação e atividades 
físicas, traz benefícios depois do 
nascimento da criança. É o que expli-
ca a profissional de educação física, 
Grazielle Figueira. “A taxa hormonal 
na gravidez é muito grande e isso 
pode perdurar até um ano após a 
mulher dar à luz. Uma consequência 
disso é a depressão pós-parto, que é 
muito comum e, às vezes, acomete a 
mãe sem ela nem mesmo saber. O 
exercício físico auxilia nisso. Porque 
ajuda na elevação da autoestima da 
mulher, o corpo volta ao normal mais 
rápido e a pele fica mais bonita”, 
garante a profissional.

é importante que a gestante consulte
um médico antes de começar a

praticar atividades físicas
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A importância de 
brincar para educação

Você já reparou no seu 
filho brincando? Em como 
ele consegue resolver 
os mais variados tipos 

de situações usando apenas a 
imaginação? É no ato de brincar 
que as crianças desenvolvem 
diversas capacidades. Quem não 
lembra, de quando era criança, 
das brincadeiras que fazia?  Brin-
car de esconde-esconde, alerta, 
cabra-cega, lenço-atrás e amare-
linha. Estas e outras brincadeiras 
auxiliam as crianças na descoberta 
de si e do mundo.

Ao longo do tempo e com os 
avanços tecnológicos, brinquedos 
e brincadeiras foram mudando, 
mas o prazer da criança em brincar 
é o mesmo. E é de extrema impor-
tância que nós, educadores, leve-

mos a sério tal ato, não só para um 
melhor processo de aprendizagem 
das crianças, como também para 
sua evolução como ser humano. 
Nosso papel é orientar esse pro-
cesso, com projetos que ajudem no 
desenvolvimento e nas habilidades 
específicas de cada faixa etária. 

A brincadeira não é o objeto em 
si, mas um conjunto de estratégias 
e habilidades que possibilitam as 
crianças experiências que revelam 
o mundo e as desenvolvem para 
o futuro. Enquanto brincam elas 
exercem determinadas funções 
sociais, pois, no interior de uma 
brincadeira ela acaba distinguindo 
vários tipos de reação grupal es-
timando as consequências agra-
dáveis ou desagradáveis que eles 
acarretam.

O ato de brincar tem um papel 
fundamental para o desenvolvimento 
biopsicossocial da criança. É nesse 
momento que ela se desenvolve, 
explora característica de persona-
lidade, fantasias, medos, desejos, 
criatividade e elabora o mundo exte-
rior a partir de seu campo de visão. A 
criança precisa experimentar, ousar, 
tentar, conviver com as mais diver-
sas situações. Brincar com outras 
crianças, com adultos, com objetos, 
com o meio. A brincadeira individual 
também é algo importante, mas 
brincando com o outro, essa criança 
desenvolve seu convívio social. 

As crianças necessitam de 
brinquedos e brincadeiras que 
favoreçam seu desenvolvimento, 
suas habilidades motoras, coorde-
nação grossa e fina, estruturação 
espaço temporal e lateralidade. 
Nossos pequenos estão em uma 
fase de descoberta, a brincadeira 
caracteriza vínculo importante com 
o seu meio social, seus familiares 
e amigos, e é desse convívio com 
o outro, que a criança começa a 
formar sua ideia de mundo.

https://anareginablog.wordpress.com/
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

O Carnaval em Belo Horizonte está cada vez melhor 
e diversificado. Além dos tradicionais blocos de 
rua, o folião contará com várias opções para curtir 
o período mais esperado do ano. A Esplanada do 

Mineirão, que desde a reforma do estádio passou a rece-
ber eventos de grande porte, será palco para três grandes 
festas para todos os gostos e idades: Carnaval Exclusive 
Mineirão, Carnaval Kids Mineirão e Carna Holi Mineirão.

De 24 a 26 de fevereiro, sexta a domingo, o Gigante 
da Pampulha estará aberto para receber o primeiro Car-
naval Exclusive Mineirão. Muito axé, sertanejo e funk 
farão a mistura de ritmos da folia que receberá  Gust-
tavo Lima, Carrossel de Emoções, Felguk, Matheus & 
Kauan, Alexandre Peixe, Du Monteiro, Zé Neto & Cristia-
no, Sorriso Maroto e Baianas Ozadas.

Para os papais e mamães de plantão que ainda não 
sabem para onde levar os filhos no feriadão, vão adorar a 
notícia. É que a programação diurna da segunda-feira, 27 
de fevereiro, foi, exclusivamente, pensada para a criança-
da, o Carnaval Kids Mineirão 2017. O evento começará às 
9h e contará com shows dos palhaços Patati e Patata (o 
original), da banda Patu Fu, apresentando seu repertório 
com músicas de brinquedo e do grupo Charanga das 
Padês, que leva muita diversão e descontração por meio 
de música. Além de um espaço de diversão mirim, com 
direito a piscina de bolinha, pula-pula, mágico, palhaços, 
malabares, brincadeiras de rua, brinquedoteca e a presen-
ça de diferentes personagens infantis haverá mascotes 
dos times mineiros, que farão a alegria dos baixinhos 
animando e tirando foto com todos.

E para fechar a festa em grande estilo, ainda na 
segunda-feira de Carnaval, a partir das 17h, pela primeira 
vez, a Esplanada do Mineirão receberá o famoso Festival 
das Cores: o Carna Holi Mineirão. Apesar de ainda não 
divulgada as atrações que animarão a festa, os foliões já 
podem contar com muita diversão e as tradicionais ex-
plosões de cores que irão colorir o Gigante da Pampulha.

Os ingressos para todas as opções de folia, no Minei-
rão, já estão à venda nas lojas da Central dos Eventos ou 
pelo site www.centraldoseventos.com.br.

A Fundação Municipal de Cultura, por meio do Museu da Imagem e do Som 
(MIS), promoveu de 1º a 5 de fevereiro, no MIS Cine Santa Tereza, a mostra “Ima-
gens e Sons do Carnaval e do Samba de BH”. A programação incluiu a exibição de 
documentários e curtas-metragens que abordam o Carnaval e o samba da capital 
mineira, além de rodas de conversa com grandes nomes da festa em BH. A iniciativa, 
inédita na cidade, tem o apoio da Belotur. 

Com a curadoria do historiador e realizador Marcos Maia e do museólogo e 
jornalista Victor Louvisi, o evento teve a proposta de discutir a preservação, a 
produção e a difusão de acervos audiovisuais de Carnaval e samba da cidade de 
Belo Horizonte. A ação integra a política de preservação, proteção e divulgação do 
patrimônio cultural, desenvolvida pela Fundação Municipal de Cultura. 

Entre as principais ações do evento, estiveram as rodas de conversa com convi-
dados que se destacaram nos carnavais de Belo Horizonte, além de pesquisadores 
e historiadores. Logo no primeiro dia, um dos ícones do samba belo-horizontino, 
Mestre Conga, participou de um bate-papo sobre histórias do Carnaval da cidade. 
Junto a ele estiveram Marcos Maia, historiador e pesquisador do Carnaval e Alexan-
dre Silva Costa, presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Cidade Jardim. 
No dia seguinte, pesquisadores e historiadores conversaram com o público sobre 
o registro e preservação de imagens do Carnaval. 

Outra atração foi o lançamento do site “Sotaques do Samba” com o percussio-
nista Djalma Corrêa. O site tem o objetivo de mostrar as origens do samba e como 
ele foi se espalhando pelo Brasil, criando vários “sotaques”, mas mantendo uma 
unidade em comum.

 

Filmes e documentários
Durante os cinco dias do evento, o MIS Cine Santa Tereza exibiu uma série de 

documentários e curtas-metragens que contaram um pouco da história do samba e 
do Carnaval na capital mineira. Entre os destaques estão o documentário “Roda”, 
de Carla Maia e Raquel Junqueira, “Mestre Conga, o Inconfidente do Samba”, de 
Chiquinho Matias, “Coisa Nossa”, de Carlos Canela. Também serão exibidos frag-
mentos do acervo do MIS-BH como parte dos Cinejornais, do fundo Igino Bonfioli, 
do fundo Belotur e do fundo Globo. 

Segundo a gestora do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte, Siomara 
Faria, o evento segue a missão do MIS-BH de divulgar o acervo do museu, garantir 
a conservação da memória audiovisual da cidade, o registro e o acesso ao público. 

“Boa parte dos filmes exibidos utilizou o acervo da instituição, além de colaborar 
com discussões sobre o carnaval em franco processo de revitalização, o evento tem o 
objetivo de tecer diálogo, por meio das rodas de conversas, com realizadores, pesquisa-
dores, instituições de preservação do patrimônio artístico e cultural sobre a preservação 
e difusão dos acervos audiovisuais do Carnaval e do samba da cidade”, completa.

esplanada do mineirão será palco para
três grandes eventos durante o carnaval
exclusive Mineirão, Carnaval Kids Mineirão e Carna holi Mineirão estão na programação de 24 a 27 de fevereiro

Serviço:
Carnaval Exclusive Mineirão 2017
Local: Esplanada do Mineirão – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001,
Pampulha, Belo Horizonte)
Data: 24 a 26 de fevereiro de 2017
Horários:  Sexta-feira às 17h, sábado e domingo às 16h
Atrações confirmadas:
24/02 – Sexta – 17h – Gusttavo Lima, Carrossel 
e Emoções e Felguk 
25/02 – Sábado – 16h – Matheus & Kauan,
Alexandre Peixe e Du Monteiro 
26/01 – Domingo – 16h – Zé Neto e Cristiano, Sorriso Maroto e Baia-
nas Ozadas
Ingressos:  R$ 50,00 a R$ 720,00 
Classificação etária: 18 anos

Carnaval Kids Mineirão 2017
Data: 27 de fevereiro de 2017
Horário: A partir das 9h
Local: Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caran, 1001 – Pampulha,
Belo Horizonte – MG)
Ingressos:  R$ 20,00 criança |   R$ 30,00 adulto 
Classificação etária: Livre
 
Carna Holi Mineirão 2017 – Festival das Cores
Local: Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caran, 1001
São José, Belo Horizonte – MG)
As atrações serão divulgadas em breve
Data: 27 de fevereiro de 2017, segunda-feira de Carnaval
Horário:  A partir das 17h
Ingressos: R$ 30,00 a R$ 70,00 
Classificação:
Maiores de 16 anos – Podem entrar desacompanhados
dos pais ou responsável legal.
Jovens dos 14 aos 16 anos – Podem entrar com parente
até III grau, representante legal dos pais ou qualquer adulto
desde que tenha autorização expressa dos pais.
Menores de 14 Anos – Deverão estar acompanhados
dos pais ou responsável legal.
Telefone de informações ao público: (31) 4141-2929

desde a reforma, o estádio passou 
a receber eventos de grande porte
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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

da redação

As sátiras aos políticos, os 
personagens caricatos, as 
mais diversas fantasias e 
a alegria contagiante do 

folião, são alguns dos ingredientes da 
popular “Banda Daki” de Juiz de Fora. 
Este ano, o grupo completa 45 anos 
de criação e será homenageado com 
uma exposição, reunindo fotografias, 
figurinos antigos e bandeiras, que 
contam a trajetória do bloco carna-
valesco que movimenta os foliões 
com muito bom humor e estripulias. 

A mostra leva o nome de “Banda 
Daki: 45 anos de fantasia” e ficará 
em exposição na Galeria de Arte, do 
Fórum da Cultura (rua Santo Antônio, 
1.112 – Centro – Juiz de Fora) até o 
dia 3 de março, com entrada gratuita. 
As visitas poderão ser realizadas de 
segunda a sexta-feira, das 14 às 18h.

O líder da banda, José Carlos 
Passos, conhecido como Zé Kodak, 
explica que a exposição narra do 
primeiro até o último desfile no ano 
passado. “Em cartaz está apenas 
uma parte do arquivo de cerca de 
15 mil registros, além de parte da 
minha coleção de fantasias, chapéus, 
camisas e adereços”.

Ele conta que a banda surgiu 
em 1972 pela iniciativa de alguns 
amigos do Largo do São Roque. 
“A turma queria fazer um bloco 
para sair no sábado de manhã. 
Na época o Carnaval era ape-
nas de domingo a terça. Assim 
começou e, hoje, é uma atração 
na cidade”.

Zé Kodak não imaginava 
esse sucesso todo. “Só depois 
que chega que a gente olha para 
trás e vê como o grupo cresceu”. 
Ele afirma que quando se fala 
em “Banda Daki”, o astral das 
pessoas melhora logo. “Nossa 
tradição é ser um bloco do povo 
e que o folião não precise gastar 
comprando fantasias. É usar o 
que tem em casa, como peruca, 
vestido e batom”.

O grupo foi tombado em 2004 
como Patrimônio Cultural do Mu-
nicípio. “Isso representa não só 
para mim, mas também para toda 
a cidade, o reconhecimento como 
a melhor festa popular de Juiz de 
Fora e região. Achei muito justo 
esse reconhecimento e me dá mui-
to orgulho e satisfação fazer parte 
da história do Carnaval da cidade”.

Para Zé Kodak, a verdadeira 
Folia de Momo é a que acontece 

na rua. “O significado do Carna-
val é confete, serpentina, pierrô 
e colombina. A escolas de samba 
são apenas uma moldura. O bom 
é ficar no botequim batendo papo 
com os amigos e de repente 
você monta um bloco e desfila”, 
comenta. Em 1995, uma home-
nagem do bloco Domésticas de 
Luxo, deu a ele o título de “ge-
neral da Banda”.

Nesses 45 anos à frente da 
organização do desfile da “Banda 
Daki”, Zé Kodak lembra de alguns 
fatos curiosos. “Teve uma pessoa 
que chegou na concentração de 
sapato alto e na hora do bloco sair 
um dos saltos quebrou. Foi assim 
mesmo mancando, mas quando 
chegou no final do desfile, estava 
morrendo de dor no pé”, conta.

O desfile acontece tradicio-
nalmente, no sábado de Carna-
val e arrasta milhares de foliões. 
Este ano será no dia 25 de 
fevereiro. A concentração está 
marcada para as 10h, em frente à 
Igreja de São Roque, na avenida 
dos Andradas. A Banda Daki sai 
às 13h e segue pela avenida Rio 
Branco, uma das principais vias 
de Juiz de Fora, terminando em 
frente à Catedral.

O governador Fernando Pimentel entregou em 
Ipatinga, na região do Vale do Aço, 40 viatu-
ras para a Polícia Militar de Minas Gerais. O 
objetivo é a renovação da frota da corporação, 

garantindo, assim, melhores condições de trabalho 
para os policiais e mais segurança para a população.

Em seu discurso, Pimentel ressaltou a atenção 
dada pela sua gestão à segurança pública, de modo 
a ter uma polícia “bem equipada, organizada, bem 
treinada, motivada e bem remunerada”.

“Não é segredo para ninguém que temos a melhor 
Polícia Militar do Brasil. 
Isso é um patrimônio 
de Minas Gerais e nós 
temos que manter as-
sim. Ainda mais nesse 
momento. Estamos as-
sistindo, com grande 
tristeza o que está acon-
tecendo no Espírito San-
to, são cenas terríveis de 
violência, descontrole 
e colapso do serviço 
público da segurança. 
Não cabe aqui atribuir culpa a quem quer que seja, 
mas é um quadro devastador, que nós não queremos 
ver repetir em lugar nenhum do Brasil, principalmente 
em Minas Gerais”, afirmou o governador. 

“Aqui, tenho absoluta certeza, de que a nossa se-
gurança pública está e será preservada, pois temos a 
melhor corporação do país. E vai continuar sendo, com 
o nosso apoio, com o que pudermos fazer”, completou.

Os 40 veículos entregues para o Vale do Aço se-
rão destinados a sete municípios da área de atuação 

da 12ª Região da Polícia Militar. Eles serão usados 
no policiamento urbano, rural, rodoviário e de meio 
ambiente de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, 
Ipaba, Santana do Paraíso, Belo Oriente e Mesquita.

Eles fazem parte de um contrato de locação de 
veículos (034/2016), que prevê a entrega de 625 via-
turas para a renovação de parte da frota do Estado. O 
contrato tem vigência de 60 meses e o investimento 
total é de R$ 139,2 milhões.

O comandante geral da Polícia Militar de Minas 
Gerais, coronel Helbert Figueiró de Lourdes, destacou 

a atenção dada pelo go-
vernador à corporação. 
“É a primeira vez na 
história que um governa-
dor vem ao 14º Batalhão 
da Polícia Militar, em 
Ipatinga. A Polícia se 
sente honrada. Sou tes-
temunha da dedicação 
do governador. A se-
gurança pública é uma 
prioridade. Sem dúvida, 
essas novas viaturas 

para a região irão ajudar muito no policiamento. Nos 
dois anos de governo que se passaram, as demandas 
colocadas foram atendidas, o que nos traz ainda mais 
motivação para trabalhar”, concluiu.

Também participaram do evento o secretário 
de Estado de Governo, Odair Cunha, o deputado 
estadual Durval Ângelo, representando a Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais, além de prefei-
tos, vereadores, deputados estaduais e demais 
lideranças da região.

acervo narra os 45 anos de folia
da “banda Daki” em Juiz de Fora
Fotografias, fantasias e bandeiras contam a história do bloco

governador entrega viaturas
para a pm do vale do Aço

“aqui, tenho absoluta
certeza, de que

a nossa segurança
pública está e será preservada”

governador: “não é segredo para ninguém que temos a melhor
polícia militar do brasil. isso é um patrimônio de minas gerais”

grupo é
homenageado 

pela quinta
vez com uma

exposição
no Fórum
da cultura
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Comércio ambulante no
Carnaval de itabirito 2017

A Prefeitura de Itabirito promete 
fazer um Carnaval inesquecível em 
2017. Com uma programação di-
versificada, segurança, animação e, 
sobretudo, um serviço de qualidade 
para os moradores e turistas, que irão 
consumir bebidas e alimentos. Como 
no ano passado, toda a venda de co-
mércio ambulante vai ficar a cargo da 
Associação do Comércio Ambulante 
e de Barraqueiros de Itabirito (Acoma-
bi) devido à ótima repercussão junto 
aos consumidores.

De acordo com o secretário de 
Desenvolvimento Econômico, San-
ders de Assis, as barracas e os ve-
ículos adaptados estarão presentes 
nos principais pontos do circuito de 
maneira estratégica, com o objetivo 
de melhorar o rendimento para os 
ambulantes e oferecer mais qualida-
de para os consumidores.

“Resolvemos manter a praça de 
alimentação sob responsabilidade 
da Acomabi, pois em pesquisa de 
demanda realizada com os consu-
midores durante o Carnaval do ano 
passado, a comercialização de ali-
mentos e o atendimento foram muito 
elogiados pelos foliões”, explicou 
Sanders. 

Dezoito vendedores ambulantes 
da Acomabi, sendo 15 barracas e três 
veículos adaptados, já garantiram 
seus espaços nas praças de alimen-
tação do Circuito Central, por meio de 
sorteio realizado na sede do CEPEP. 
Fora do circuito, cinco ambulantes 

com veículos adaptados estarão 
comercializando seus produtos. 

Já na Praça dos Inconfidentes, 
onde ficará o Circuito dos Trios, serão 
montadas barracas administradas 
pela Associação de Bares, Restau-
rantes, Hotéis, Motéis e Similares de 
Itabirito (Abrasitah).

Tradição
O Carnaval de Itabirito já é desta-

que no interior de Minas. A cidade tem 
mais de 30 anos de folia democrática. 
São esperados 200 mil foliões nos 
sete dias de festa. O evento conta 
com uma diversificada programa-
ção, cinco circuitos (Circuito Central, 
Circuito dos Trios, Circuito Cervejeiro 
– Feira Experimente, Circuito Centro 
Histórico e Circuito Kids), mais de 50 
shows e muita diversão.

Atenção 
Somente ambulantes da 

Acomabi poderão comercializar 
durante o Carnaval. 

O departamento de Fiscali-
zação da Prefeitura irá reforçar 
o controle diuturnamente. 

Os vendedores não licen-
ciados pela Prefeitura estarão 
sujeitos a apreensão das mer-
cadorias. 

Não será permitido trans-
formar estabelecimentos não 
autorizados a comercializar 
bebidas e alimentos.

Fonte: secretaria de
desenvolvimento econômico

As barracas foram muito elogiados
pelos foliões no ano passado
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http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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da redação

G E R A L

A fim de diminuir o déficit 
habitacional e urbani-
zar vilas e favelas no 
Estado, o Governo de 
Minas criou a Compa-

nhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais (Cohab Minas), em 
1965. Hoje, o órgão é responsável 
por entregar mais de 38 mil con-
juntos habitacionais em diversos 
municípios mineiros.

O presidente da Cohab Mi-
nas, Alessandro Marques, explica 
que a instituição é de extrema 
importância para o Estado. “Nós 
analisamos a demanda social 
de cada município e, com base 
nesse estudo, elaboramos planos 
de habitação junto às prefeituras, 

porque são elas que vão ceder os 
terrenos para a construção das 
moradias. Além do planejamento, 
nós fazemos todos os projetos e 
comercialização. Fomentamos o 
setor de construção civil, em vez 
de competir com ele”. 

De acordo com Marques, a 
instituição tem vários projetos em 
andamento, todos de cunho habita-
cional. “Temos empreendimentos, 
dentro da faixa de renda familiar do 
programa Minha Casa, Minha Vida. 
E estamos em contato diário com 
os prefeitos, no intuito de elaborar 
planos de habitação em todos os 
municípios mineiros”.

Ele acrescenta ainda que a 
Cohab Minas tem o seu funciona-
mento independente da política 
em âmbito nacional, e por isso 
não sofreu grandes impactos na 

crise política que tem afetado o 
país. Mas, aponta que houve um 
desaquecimento da habitação 
social como um todo. “Tivemos 
uma redução drástica na liberação 
de unidades a serem construídas 
e, com isso, a companhia está 
propondo aos prefeitos o finan-
ciamento de unidades, visando 
construir nos municípios por meio 
do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS)”.

Para 2017, as expectativas são 
positivas. “Esperamos conseguir 
fazer, ainda esse ano, em torno de 
10 mil unidades em todo o Estado. 
Hoje, temos demandas de 300 mu-
nicípios e, até o fim do mandato do 
atual governador, temos a intenção 
de fazer o maior plano habitacional 
que esse Estado já teve nos últi-
mos 30 anos”, afirma o presidente.

servas e sempre um papo lançam
projeto 2ª chance - roda de leitura

roda de leitura: serão oferecidas turmas de até 20 pessoas
privadas de liberdade em presídios da região metropolitana de bh

Se
rv

as

O  Serviço Voluntário de As-
sistência Social (Servas) e 
o Sempre um Papo lança-
ram o projeto 2ª Chance 

– Roda de Leituras, ampliando o 
programa 2ª Chance – Educação, 
que capacita os detentos para 
participar do Enem para Pessoas 
Privadas de Liberdade.

A iniciativa tem o objetivo de 
sensibilizar e engajar os detentos, 
criando estímulos para que ocu-
pem seu tempo ocioso e mudem a 
forma de encarar o mundo. O pro-
jeto contribui, ainda, para remição 
das penas, de acordo com a Reco-
mendação nº 44/2013 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

Para as Rodas de Leitura 
serão formadas turmas de até 20 
pessoas privadas de liberdade em 
presídios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. Também vão 
ocorrer Rodas direcionadas a 
gestantes e ao público LGBT, com 
a intenção de trabalhar temas de 
interesse específico. O projeto con-
tará, ainda, com uma campanha de 
doação de livros para a recomposi-
ção do acervo das bibliotecas das 
penitenciárias.

“Queremos envolver internos 
e estimular neles o hábito de ler. 
Acreditamos que a leitura é uma 
atividade que, além de prazerosa, 
é capaz de descortinar horizon-
tes, ampliando a capacidade de 
reflexão de todos que dela se 
ocupam. Num presídio, ler é muito 
importante já que o conhecimento, 
nesse caso, é libertador”, observa 
a presidente do Servas, Carolina 
Oliveira Pimentel.

De acordo com a recomenda-
ção do CNJ, que já foi aplicada 
pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais (TJMG), o preso 
terá o prazo de 21 a 30 dias para 
a ler a obra. Ao fim desse período, 

deverá apresentar uma resenha 
a respeito do assunto, o que pos-
sibilita segundo critério legal de 
avaliação, a remição de quatro dias 
de sua pena.

Ao concluir a leitura de até 12 
obras num prazo de 12 meses, o 
interno poderá remir 48 dias da 
punição, conforme a capacidade 
gerencial da unidade prisional. Ha-
verá no mínimo 20 exemplares de 
cada obra no acervo da biblioteca.

“É importante apoiar essa 
iniciativa, porque ela vem de en-
contro à vontade das pessoas de 
participar e ajudar”, diz Afonso Bor-
ges, criador do Sempre um Papo. 
Isso ocorre, segundo ele, porque 
esse é um bom exemplo. Porque 
todos querem participar de uma 
possibilidade de transformação 
concreta que a leitura nos presídios 
proporciona. “Façam desse bom 
exemplo, uma ação comunitária, 
pública, participativa. E confiram 
os resultados. Será um incêndio de 
transformação literária, humana e 
cidadã”, convida.

Para estimular os detentos, 
estão previstos encontros com um 
contador de histórias voluntário e 
uma dinâmica de leitura que tem o 
objetivo de instigar a curiosidade 
dos detentos. A partir do terceiro 
encontro, haverá quatro rodas de 
leitura.

Serão, ao todo, seis encontros 
semanais, com duas horas de 
duração cada. Segundo a presi-
dente do Servas, o projeto pode 
estimular o interesse dos internos 
em se reinserir na sociedade, re-
duzindo a reincidência no crime e 
será realizado em parceria com o 
Sempre o Papo e a Secretaria de 
Estado de Administração Prisional 
(Seap). As penitenciárias que vão 
participar do projeto ainda estão 
sendo definidas.

2ª Chance – Educação
O Servas criou o projeto 2ª 

Chance – Educação com o objetivo 
de contribuir para a reintegração 
social dos detentos. Para isso, ofe-
rece a possibilidade de conclusão 
do ensino médio ou de ingresso no 
ensino superior à distância, o que 
só é possível para os assistidos pelo 
sistema prisional de Minas Gerais 
por meio da realização do Enem - 
Pessoa Privada de Liberdade (PPL).

A primeira edição do projeto 
foi realizada em 2015, no presídio 
masculino Antônio Dutra Ladeira, no 
município de Ribeirão das Neves. 
Na edição de 2016, a iniciativa foi 
levada também para o presídio fe-
minino José Abranches Gonçalves, 
também em Ribeirão das Neves.

Nos dois presídios foram mi-
nistradas aulas de Física, Química, 
Biologia, História, Geografia, Reda-
ção, Português e Matemática. No 
total, 80 detentos – 40 homens e 40 
mulheres – tiveram a oportunidade 
de estudar e se preparar para fazer 
as provas do Enem PPL. Entre os 
alunos do projeto inscritos no Enem 
PPL nos dois presídios, 54% foram 
classificados.

Números
Dados do Levantamento Nacio-

nal de Informações Penitenciárias 
(Infopen), do Ministério da Justiça, 
mostram um crescimento de 575% 
da população carcerária brasileira 
no período de 1990 a 2014. Só em 
Minas Gerais, entre 2005 e 2014, 
o aumento foi de 163%.

Hoje, as penitenciárias mineiras 
abrigam cerca de 66.358 detentos, 
dos quais 50% são provisórios. Do 
total, 2.851 são mulheres. Há quase 
dois presos para cada vaga. A situa-
ção deve melhorar em 2017, quando 
o Governo de Minas Gerais irá am-
pliar em 1.120 o número de vagas.

sindicon participa de reunião 
sobre segurança no hipercentro

O presidente do Sindicato 
dos Condomínios Co-
merciais, Residenciais 
e Mistos de Belo Hori-

zonte e Região Metropolitana 
(Sindicon), advogado espe-
cializado em direito condomi-
nial, Carlos Eduardo Alves de 
Queiróz, participou no dia 1º de 
fevereiro, de uma reunião com 
o secretário municipal de Se-
gurança Urbana e Patrimonial, 
Cláudio Beato. O encontro foi 
realizado no Centro de Opera-
ções da PBH (COP), no Buritis, 
região oeste da capital.

A pauta foi a segurança 
no hipercentro de BH. Carlos 
Eduardo levou ao secretário a 
preocupação dos síndicos da 
região com o crescente número 
de assaltos. “A segurança é 
uma das questões que mais 
afetam os condomínios, não só 
quando os crimes acontecem 
nas ruas, mas principalmente, 
quando o interior dos prédios 
é alvo de bandidos”, aponta.

Durante a reunião, o secre-
tário revelou que a prefeitura 
tem feito estudos para aumen-
tar a vigilância no centro da 
cidade. Uma das ideias é uma 
parceria com condomínios que 
tenham câmeras de segurança 
viradas para a rua. 

As imagens podem ser 
enviadas ao COP para que 
Guarda Municipal, Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Bombeiros 
e outras entidades possam 
acompanhar o que acontece e 
agir em caso de necessidade, 
sendo um instrumento de moni-
toração, prevenção e combate 
à criminalidade.

Segundo a assessoria de 
imprensa do COP, a mesma 
proposta está sendo feitas a 
agências bancárias, hotéis e 
shoppings.

Para Carlos Eduardo, a 
reunião foi uma boa aproxi-
mação para melhorar a segu-
rança para os condomínios do 
hipercentro.

presidente do sindicon, carlos eduardo Alves de Queiróz

“a segurança é uma
das questões que mais

afetam os condomínios,
não só quando os crimes
acontecem nas ruas, mas
principalmente, quando

o interior dos prédios
é alvo de bandidos”
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Cohab Minas: empresa é responsável por
reduzir o déficit habitacional do Estado

neste ano a companhia pretende entregar 10 mil moradias em Minas

Os documentos necessários para inscrição são:

• CPF, Identidade e Certidão de Estado Civil atualizada 
do candidato e do (a) esposo (a), quando houver;

• Comprovante de renda do candidato;
• Comprovante de renda do (a) Esposo (a);
• Comprovante de residência (conta de luz ou água 

recente);
• Comprovante de moradia em local de risco (quando 

for o caso), emitido pela Prefeitura Municipal ou pela 
Defesa Civil;

• Atestado de Portador de deficiência física (quando 
for o caso), emitido por um médico;

• Declaração de União Estável (quando for o caso);
• Declaração da situação de mulher responsável pelo 

domicílio (quando for o caso), emitida pela Prefeitura 
Municipal/Conselho Municipal de Habitação;

Atenção: Os documentos devem ser apresentados 
em xérox, pois ficarão arquivados na prefeitura juntamente 
com a ficha de inscrição.

Como candidatar-se à seleção de acesso à 
casa própria construída pela Cohab Minas:

• Não pode ser dono ou ter financia-
mento de imóvel residencial;

• Não ter recebido benefício de outro 
programa habitacional do governo federal;

• Deve estar cadastrado no Sistema 
Integrado de Administração de Carteiras 
Imobiliárias (SIACI) e/ou Cadastro Nacio-
nal de Mutuários (CADMUT);

• Não pode ter débitos com o governo 
federal.

• Deve atender aos limites de renda 
que variam com cada município.

• No caso dos agricultores familiares 
e trabalhadores rurais, a renda anual 
da família deve ser até R$ 78.000,00 
por ano.

Fonte e mais informações: www.cohab.mg.gov.br

alessandro 
Marques,
presidente da
Cohab Minas
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http://www.servas.org.br/
http://www.servas.org.br/
http://www.defesasocial.mg.gov.br/
http://www.defesasocial.mg.gov.br/
http://www.defesasocial.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

porta dos Fundos. O canal do 
grupo de humor Porta dos Fundos 
ultrapassou as 3 bilhões de visualiza-
ções, no YouTube. O vídeo mais as-
sistido é “Rola”, com 23,9 milhões, em 
que uma cliente pede um “x-frango” 
numa lanchonete, mas o atendente 
diz que lá só tem...“rola”.

uma grana extra. O pessoal do 
Banco Safra tenta faturar com a des-
graça alheia. Nos EUA, já abriu pro-
cessos contra a Samarco e a Andrade 
Gutierrez. No Brasil, os alvos são a 
Queiroz e a OAS. O banco alega que 
foi iludido e investiu nessas empresas 
sem saber que elas estavam metidas 
em rolos.

Agência de empregos trans. 
Quatro mulheres criaram, no Recife, 
a Monalisa, uma agência de empre-
gos só para trans e travestis. É que 
muitas recorrem à prostituição para 
sobreviver por causa da dificuldade 
de entrar no mercado de trabalho. A 
agência também oferece capacitação 
para empresas que queiram ser mais 
inclusivas. O cadastro está aberto 
para todo o país.

quem pode, pode. O ex-prefeito 
Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, 
virou figurinha fácil no Upper West 
Side de Manhattan, onde está moran-
do com a família, na Rua 60. Agora 
de barba grisalha, vive circulando 
incógnito (mas nem tanto) pelo bairro.

c A n A l   A b e r t o setrAbh

o cArdápio do temer

embAlAgens de FAst-Food
FAzem mAl À sAúde

declArAÇão do ir eXigirá
cpF de dependente com

mAis de 12 Anos

O Sindicato das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros de Belo Horizonte (SetraBH) – dará início, no 
final de fevereiro, ao processo de entrega de livros a 
instituições e entidades de Belo Horizonte interessadas 
em receber livros didáticos e obras literárias. A inicia-
tiva faz parte da campanha “O Livro Acolhe, Abriga e 
Ensina”, que teve início em 15 de dezembro de 2016. 
Dos 40 mil livros recebidos, cerca de 12 mil em bom 
estado, já passaram por triagem e foram separados por 
faixa etária, gênero literário e nível de ensino.

O Governo Michel Temer vai gastar R$ 22 mil 
em peito de peru defumado. A empresa contrata-
da para atender às copas do Palácio do Planalto 
devem oferecer ainda presunto cozido sem capa 
de gordura “elaborado com pernil suíno, pimenta 
vermelha e preta”, por R$18 mil. O edital prevê ain-
da R$ 6 mil em pão de queijo e R$ 17 mil de queijo 
minas meia cura, “com textura firma e macia, cor 
branca e sem presença de soro”. A Presidência da 
República vai gastar ainda R$ 14 mil para comprar 
2.500 abacaxis pérola in natura e R$ 16 mil em 
mamão formosa. Só de “melão extra”, a empresa 
fornecedora de produtos hortifrutigranjeiros deverá 
oferecer 3 mil quilos ao preço de R$ 16 mil.

Um estudo do Instituto Silent Spring (EUA) 
indica mais um motivo para que as pessoas man-
tenham distância dos lanches industrializados. 
As embalagens à prova de gordura usadas em 
alimentos como pizzas e hambúrgueres podem 
conter substâncias químicas fluoradas prejudiciais 
à saúde. O levantamento analisou mais de 400 
embalagens de papel e cartolina de 27 cadeias de 
fast-food americanas. Os compostos usados em 
sua fabricação e que entram em contato com o 
alimento, podem modificar o DNA e os processos 
de replicação celular. Os consumidores desse tipo 
de alimento estão sujeitos a complicações, como 
puberdade precoce, distúrbios de fertilidade, do-
enças da tireoide, obesidade, câncer e diabetes.

A Receita Federal publicou uma Instrução Norma-
tiva que torna obrigatória o número de CPF na decla-
ração do Imposto de Renda (IR) de dependentes com 
12 anos ou mais. A exigência já vale para a declaração 
deste ano. A mudança ocorre apenas um ano depois 
de o fisco ter diminuído a idade para 14 anos. Segundo 
o subsecretário de arrecadação da Receita, Carlos 
Occaso, a diminuição da faixa etária obrigatória para 
apresentação de CPF deve continuar ocorrendo nos 
próximos anos, à medida que o documento é exigido 
em vários outros casos e já é emitido, em muitos car-
tórios, junto a certidão de nascimento.

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

Em defesa aos interesses 
de todo o Norte de Minas, 
o presidente da Associa-
ção dos Municípios da 
Área Mineira da Sudene 

(AMAMS), Zé Reis, esteve dia 2 de 
fevereiro, em Belo Horizonte, com 
o superintendente técnico ope-
racional da Defesa Civil, tenente 
coronel Roberto Turbino, com a 
secretária de Estado de Educação, 
Macaé Maria Evaristo e o secretá-
rio de Estado Marco Antônio, em 
busca de soluções para a falta de 
abastecimento de água na região 
e o transporte escolar. 

Durante a reunião com a De-
fesa Civil, foi solicitada ajuda no 
enfretamento da seca da região, 
o superintendente sugeriu a união 
de esforços junto ao governador 
de Minas Gerais e à Defesa Civil 
Nacional, na busca de recursos 
para aquisição de caminhões pipa 
– uma importante ajuda para os 

municípios que estão sem abaste-
cimento de água. 

Na oportunidade, o presidente 
da AMAMS, o deputado estadual 
Paulo Guedes, o prefeito de Ju-
venília Rômulo Carneiro e outros 
representantes municipais se 
reuniram com a secretária de Es-
tado da Educação, Macaé Maria 
Evaristo, para discutir sobre as 
parcelas de 2016 do transporte 
escolar em atraso e para definir o 
calendário letivo. 

No que diz respeito ao trans-
porte escolar, o secretário de 
Estado Marco Antônio, garantiu a 
doação de 400 ônibus escolares 
aos municípios do Norte de Minas 
e, informou ainda, que no dia 10 
de fevereiro será realizada uma 
importante contribuição que vai 
desafogar os caixas das prefeituras 
que precisam terceirizar o serviço 
para a realização do transporte 
escolar. 

Outra conquista na área do 
transporte escolar é o repasse 
das parcelas em atraso de 2016.  
A primeira parcela será paga na 
semana que vem e o restante ao 
final do mês de fevereiro, encerran-
do todas as despesas referentes ao 
ano passado. Os valores que serão 
repassados para esse serviço, em 
2017, serão os mesmo do ano 
anterior. 

O presidente Zé Reis conse-
guiu também, junto ao secretário 
Marco Antônio, que sejam libera-
dos os convênios dos municípios 
que estão inscritos no Sistema 
Integrado de Administração Finan-
ceira do Governo Federal (SIAFI). 
Pois a situação era preocupante, 
principalmente, para os gestores 
que estão assumindo as prefeitu-
ras que já estavam com débitos 
que as impediam de receber os 
convênios, devido aos atrasos da 
gestão anterior.

AmAms recebe liberação de convênios 
para municípios do norte de minas

para o presidente da AmAms, zé reis, a reunião foi muito interessante para as cidades
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secretário odair cunha, o governador do rio grande 
do norte, robinson Faria, governador Fernando 
pimentel e o secretário Francisco Kupidlowski

O governador Fernando Pimentel, recebeu 
no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, o 
governador do Rio Grande do Norte, Robinson 
Faria, quando apresentou o sistema prisional 
mineiro e os projetos de construção de novas 
penitenciárias. Faria busca soluções para a cri-
se penitenciária no Rio Grande do Norte e veio 
conhecer o trabalho realizado em Minas Gerais.

este colunista
em coletiva de
imprensa sobre
a expectativa
da rede
hoteleira em
belo horizonte
para o carnaval
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BE READY FOR THE OppORTuNITIES!
Não entendeu nada? Então está na hora de fazer um dos cursos 
de línguas da Rede Uaitec!!! As inscrições já estão abertas para 
os cursos de inglês e espanhol.

Garanta a sua vaga
Faça sua inscrição no portal (www.uaitec.mg.gov.br), compareça 
ao pólo mais perto de você portando os documentos (RG e CPF 
- original e cópia) . Lá você fará uma avaliação de nivelamento, 
o resultado sai na hora e, caso aprovado, sua vaga estará ga-
rantida (de acordo com a disponibilidade de vaga).
Corra e garanta sua vaga!

FIquE LIGADO NOS pRAZOS!
INSCRIÇÃO
1º pASSO:  Cadastrar no site Uaitec – www.uaitec.mg.gov.br
2º pASSO:  Confirmar o cadastro no email
3º pASSO:  Indicar curso de interesse { inglês ou espanhol}
Importante: os passos acima não garantem a vaga

ATÉ O DIA 24 DE FEVEREIRO – MATRÍCuLA
Dirigir-se ao pólo portando documentos {lista no site}, fazer o 
nivelamento e realizar a matrícula.

MARÇO – INÍCIO OFICIAL DAS AuLAS
pRÉ REquISITOS:
• A partir do 9º ano do ensino fundamental (completo ou cursando)
• Ter feito cadastro no site
• Portar cópias dos documentos {no ato da matrícula}
*O aluno terá que assinar um termo de matrícula no pólo

INSCREVA- SE

http://www.uaitec.mg.gov.br
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orgulho da camisa celeste
E para um grande clube, ídolos ainda maiores como o ex-goleiro 

Raul Plassmann. As chuteiras já foram aposentadas há mais de 30 anos, 
mas ele nunca se esqueceu do time mineiro. Ele conta que não conheceu 
o compositor do hino, mas que a letra reflete bem a essência do clube. 
Raul jogou no Cruzeiro por quase 13 anos e disputou 557 partidas.

O atleta conquistou nove títulos no Campeonato Mineiro, uma Taça 
Brasil e uma Libertadores. Ele relembra os velhos tempos. “Jogar no 
Cruzeiro e ser um dos maiores goleiros tem um grande prestígio, quanto 
qualquer título. A gente fica feliz de saber que tem uma importância na 
história do clube. Assim como Tostão, Piazza e Dirceu, nós fizemos parte 
de uma geração bacana. E isso também é uma conquista”.

A letra oficial diz: “Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é 
um grande campeão”. Mas seja nas vitórias ou derrotas, Raul sentia 
satisfação de vestir a camisa celeste. “Essa vaidade pode ser ruim ou 
legal, assim como a 
palavra mito que têm 
dois significados: men-
tira ou uma estrela, 
por exemplo. E essa 
vaidade cantada repre-
senta o orgulho de ser 
cruzeirense”, defende.

Você conhece alguma curiosidade
sobre o Cruzeiro Esporte Clube?

Envie para gente!
redacao@jornaledicaodobrasil.com.br

Vamos postar na nossa fanpage.

E S P O R T E

daniel Amaro

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

hino do cruzeiro foi composto 
em apenas 15 minutos

Série Hinos Mineiros
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Existe um grande clube na cidade,
 
Que mora dentro do meu coração.
 
E eu vivo cheio de vaidade, 

pois na realidade é um grande campeão.

Nos gramados de Minas Gerais,
 
temos páginas heróicas e imortais.

Cruzeiro, Cruzeiro querido, 

tão combatido, jamais vencido. [BIS]
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Só quem é torcedor cruzei-
rense sabe a emoção que sente, 
quando o time cinco estrelas entra 
em campo. Há mais de 50 anos, 
dona Maria Salomé da Silva é 
fanática pelo clube. A simpática 
senhora, 83, além de ser uma das 
torcedoras mais antigas, também 
é funcionária do Cruzeiro desde 
1993. Salomé conta que se mudou 
para Belo Horizonte, em 1958, e 
trabalhava em casas de família. 
“Eu fazia meu trabalho rápido para 
conseguir sair mais cedo e assistir 

as partidas da Raposa”, relembra 
emocionada.

Ela é presença garantida em 
todos os jogos e fala com entu-
siasmo, que desde a inauguração 
do Mineirão, em 1965, deixou 
de ver apenas 24 partidas. E a 
energia azul e branca dela é tão 
forte que inclusive o filho também 
é torcedor do Cruzeiro por causa 
da mãe. “Ele me acompanha em 
todos os jogos”. Em casa, ela 
guarda elementos valiosos. “Te-
nho meus bichinhos de pelúcia. A 

Salomezinha é parecida comigo, 
com os cabelos loiros e o uniforme 
azul. O Alex Alves é a raposinha 
velha”. A torcedora diz que esses 
objetos dão sorte ao time.

Salomé acrescenta que já 
viajou para São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Curitiba, Goiânia e Brasília 
para assistir aos jogos. “Quando 
o Cruzeiro perde em alguma par-
tida, eu não consigo dormir, nem 
comer direito. Esse time é a minha 
vida. Se ele não existisse, não sei 
o que eu faria”, finaliza.

torcedora cinco estrelas

desembArgAdor do tJmg e bAchArel em comunicAÇão sociAl  
ws-paiva@hotmail.com

WAnderley pAivA

São 80 palavras distribuídas 
em 16 frases eternizadas pelo 
canto de uma torcida. Assim é o 
hino oficial do Cruzeiro Esporte 

Clube, um dos times mais populares 
de Minas Gerais. Mas você sabe quem 
é o dono da composição? O respon-
sável é o maestro Jadir Ambrósio e 
sua principal criação está na ponta da 
língua dos torcedores cruzeirenses 
há mais de 50 anos. Na terceira e 
última reportagem inédita sobre os três 
maiores times do Estado, você confere 
algumas curiosidades da criação do 
hino da Raposa.

Infelizmente, o maestro 
e compositor Jadir 
Ambrósio fa-
leceu  em 
setembro de 
2014, aos 91 
anos. Mas o 
Edição do Bra-
sil conversou com 
familiares do autor, 
para conhecer um 
pouco mais sobre a 
história e o compositor do 
hino do Cruzeiro.

Mineiro de Vespasiano, Jadir é 
dono de um repertório com mais de 

100 músicas e fez o hino do seu time 
do coração em 1965, ao participar de 
um concurso da Rádio Inconfidência. 
A paixão pelo Cruzeiro era tanta que o 
maestro imortalizou esse amor. “Existe 
um grande clube na cidade que mora 
dentro do meu coração”, diz a letra.

Roberto Márcio Ambrósio, filho 
de Jadir, disse que a composição 
era o maior orgulho para o pai. “Ele 
se sentia envaidecido, afinal de 
contas criar uma canção para um 
clube de grande destaque tem muita 
importância. Ir ao Mineirão e ver 
mais de 100 mil pessoas cantando 
a música que ele fez o deixava muito 
contente”.

E dizem que todo mundo tem 
os seus 15 minutos de fama. Porém, 
no caso de seu Jadir, aconteceu o 
contrário, já que esse foi o tempo que 
ele levou para compor o hino que mar-
caria a sua vida para sempre. É o que 
revela a esposa do autor, dona Helena 
Ambrósio. “Ele dizia que a inspiração 
veio do céu, quando estava passeando 
pela Avenida Afonso Pena, próximo à 
Praça Sete”.

Ambrósio apresentou a com-
posição à diretoria do clube e teve 
aprovação imediata dos dirigentes 
da época. Dona Helena diz que a 
diretoria estava toda reunida, quan-

do Ambrósio mostrou a 
canção que tinha fei-

to. “Eles não pen-
saram duas vezes 
e gravaram logo 
o disco”. Antes, 
o clube não tinha 
nenhuma música 
oficial.

Ao longo des-
ses mais de 50 
anos da criação do 

hino, Ambrósio já foi 
homenageado pelo 

Cruzeiro diversas vezes. 
Os objetos ficam em um lugar especial 
na casa da família. “Tenho guardado 
de recordação uma placa, uma faixa, 

algumas fotos e uma edição especial 
da revista do Cruzeiro em que ele 
participou”, conta a esposa.

O hino do Cruzeiro se popularizou 
pelo Brasil e o nome de Jadir Ambró-
sio ficou conhecido nacionalmente. 
Segundo o filho, o pai dizia que a 
música abre as portas e pode te le-
var a lugares que você nunca teria a 

oportunidade de conhecer. Chamado 
de o “maestro da massa”, Roberto 
acredita que essa fama veio da facili-
dade que o seu pai tinha em compor 
músicas rapidamente. “Eram poucas 
as pessoas que faziam a melodia de 
ouvido como o meu pai. Ele escrevia, 
manualmente, todas as notas em um 
papel”, lembra.

Jadir Ambrósio:
o “maestro da
massa”, criou

o hino em 1965letra reflete
a paixão do

autor pelo time

54ª edição do troFéu guArá

A Rádio Itatiaia promoveu no 
último dia 30 de janeiro, no 
Buffet Catharina, a cerimô-

nia de entrega da 54ª edição do 
Troféu Guará, considerado o mais 
tradicional e importante prêmio 
do futebol mineiro.  Como, tradi-
cionalmente, ocorre em todos os 
anos, a imprensa mineira elegeu 
os destaques da temporada 2016. 

O Troféu Guará é reconheci-
do pelo público mineiro e exalta 
os destaques da temporada em 
todas as posições. Criado, em 
1962, pela Rádio Itatiaia, a pre-
miação é composta por uma lista 
única e final, onde a soma dos 
votos de toda a mídia esportiva, 
entre rádios, televisões, revistas 
e jornais, elegem os melhores do 
ano. A premiação teve seu nome 
escolhido em homenagem ao 
grande jogador do Atlético Mineiro 
nas décadas de 30 e 40, Guaracy 
Januzzi, o Guará.

Foram agraciados os jogado-
res que se destacaram no ano, 
além do melhor árbitro, dirigente 
do ano, jogador revelação, craque 
do ano, artilheiro do ano, técnico 
do ano e preparador físico.

Ainda houve o prêmio Guará 
Especial, que prestigia instituições 
ou pessoas que se destacaram no 
cenário esportivo. 

Após mais um ano de disputas 
acirradas nas competições nacio-
nais, Atlético e Cruzeiro, dividiram 
a maioria das homenagens da 
54ª edição do prêmio. O América 
por sua vez, decepcionou seus 
torcedores com a queda para a 
Série B do Campeonato Brasileiro. 
O Galo fez uma boa campanha no 
Brasileirão, garantindo assim vaga 

na Copa Libertadores deste ano. 
Já a equipe da Toca da Raposa, 
deixou a China Azul apreensiva, 
lutando contra o rebaixamento e 
ao final até esboçou uma reação 
com a chegada do técnico Mano 
Menezes, mas teve de se con-
tentar apenas com vaga na Copa 
Sulamericana. 

 Quem teve mais atletas pre-
miados foi o Atlético, com seis 
jogadores, contra quatro do Cru-
zeiro. Fora das quatro linhas, o 
presidente do Atlético, Daniel 
Nepomuceno, venceu como “Di-
rigente do Ano” e Mano Menezes 
como melhor treinador. Eduardo 
Silva, também do Cruzeiro, foi 
considerado o «Preparador Físico 
do Ano». Já na arbitragem, desta-
que para Igor Benevenuto, eleito o 
melhor árbitro. O apitador mineiro 
comemora seu primeiro título.  

O atacante Robinho levou o 
prêmio de «Craque do Ano». Já 
o jovem zagueiro Gabriel do Galo 
faturou o prêmio de «Jogador 
Revelação». Fechando a lista, o 
atacante Robinho foi eleito tam-
bém o artilheiro do ano.

Destaque também ficou por 
conta da excelente organização do 
evento sob o comando do ilustre 
Presidente da Rádio Itatiaia, Ema-
nuel Carneiro e sua equipe inter-
nacional liderada pela simpática e 
competente Diretora de Esportes, 
Úrsula Nogueira. Como sempre, 
dando um show de cobertura e 
profissionalismo. Registramos 
ainda a presença de personali-
dades da política mineira, dentre 
eles o prefeito de BH, Alexandre 
Kalil e do governador do Estado, 
Fernando Pimentel.

ELEITOS: 
• Técnico: Mano Menezes
(Cruzeiro)
• Preparador físico: Eduardo Silva 
(Cruzeiro)
• Dirigente do Ano: Daniel Nepo-
muceno (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.

VEJA COMO FICOu A SELEÇÃO
GuARÁ DE 2016:
• Goleiro: João Ricardo (América)
• Lateral-direito: Marcos Rocha
(Atlético)
• Zagueiros: Leonardo Silva
(Atlético) e Manoel (Cruzeiro)
• Lateral-esquerdo: Fábio Santos
(Atlético)
• Volantes: Henrique (Cruzeiro)
e Robinho (Cruzeiro)
• Meia: Arrascaeta (Cruzeiro)
• Atacantes: Fred (Atlético)
Lucas Pratto (Atlético) e Robinho
(Atlético)
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“nos gramados de minas gerais”: ouvir a torcida
ecoando o hino era o maior orgulho de Jadir Ambrósio


