
Taxa de fecundidade no país é de
apenas dois filhos por cada casal

As questões sociais e financeiras se traduzem em fator primordial no índice 
de fecundidade no Brasil. Segundo o ginecologista e especialista em reprodução 
humana Sandro Sabino, atualmente, a média filhos é de 1,87, representando 
menos de dois bebês por família. E a taxa de infertilidade conjugal está na 
casa dos 20%. A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que um casal 
em cada cinco tem ou terá problemas de fertilidade. Outro levantamento, desta 
vez do IBGE aponta que as mulheres estão se tornando mães cada vez mais 
tarde no nosso país. SAÚDE E ViDA – PáginA 7

O nosso país terá capacidade para contribuir com a economia mundial 
quando estiver plenamente desembaraçado. Mas, antes disso, a 
recuperação se faz necessária mediante investimentos privados, 
redução dos gastos do poder público, maior oferta de empregos e, 

também, com o aumento do grau de competitividade das empresas. Outro 
fator importante é a valorização da educação – que possibilita a formação 
de mão de obra qualificada. Essa é a receita do presidente do Conselho 
Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), Paulo 
Roberto Bretas. O dirigente também afirma que a economia 
está deixando de piorar.  “A inflação está caindo, mas, 
mesmo assim, o crescimento será lento. Pois falta 
investimento privado e as famílias e empresas 
estão muito endividadas”. Segundo Bretas, o go-
verno está com dificuldade de apresentar projetos 
que podem atrair capital privado. No entanto, ele 
aponta que o Brasil tem recursos e potencial para 
ter uma economia crescente. OPiniãO – PáginA 2
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Por enquanto não há novidade 
a respeito da pré-discussão sobre 
o pleito eleitoral de 2018. A não 
ser a informação indicando que o 
ex-presidente da Assembleia, Dinis 
Pinheiro, está reforçando a sua es-
trutura visando ter mais condições 
de se embrenhar pelo interior, com 
a finalidade de se cacifar para uma 
eventual candidatura ao governo de 
Minas. Fora do eixo central deste 
tema, os dois nomes mais badala-
dos, tendo em vista essa disputa, 
continuam sendo o presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes, e o 
presidente da Fiemg, Olavo Machado, 
líder empresarial mineiro de sucesso. 
PolíticA – PáginA 3

Dinis Pinheiro, Adalclever e
olavo machado continuam
sendo lembrados para 2018

o nome de Adalclever lopes funciona como
um curinga neste embate que se aproxima

A
lm

g

Belo Horizonte tem uma média 
de 28 mil animais – cachorros 
e gatos – vivendo nas ruas. Em 
todo país este número chega a 
30 milhões. Mariana Lobato, da 
ONG Rockbicho, de proteção de 
animais, diz que eles estão nesta 
situação porque são abandonados 
pelos seus donos. Por sua vez, a 
assessoria de comunicação do 
Centro de Controle de Zoonoses 
da capital garante: “Por mês eles 
fazem o recolhimento de 250 cães, 
e muitos deles são encaminhados 
para ONGs responsáveis pelo 
acolhimento definitivo, com rela-
tivo sucesso”. Através do projeto 
“Adote um Amigo”, já foram reali-
zadas 200 feiras de adoção e 2 mil 
animais tiveram oportunidade de 
ganhar um lar. gerAl – PáginA 10

A falta de crescimento da economia reflete negativa-
mente na cultura. Quem sabe esteja aí uma das explica-
ções para a queda nas vendas de livros em 2016, cuja 
média de leitura se manteve no índice de 1,7 livro por 
pessoa a cada ano. O declínio no segmento alcançou 
9,2% a menos no faturamento. Apesar de tudo, o presi-
dente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), 
Marcos da Veiga, está otimista e conta que tem projetos de 
incentivo para 2017. “A única maneira que temos para 
ter uma oferta mais acessível de livros é aumentando 
a demanda e, consequentemente, a leitura. A Snel está 
trabalhando em uma campanha de motivação que será 
lançada no meio do ano”. economiA – PáginA 5

Ao ser eleito presidente do Conselho 
Deliberativo e Fiscal do Consórcio Intermu-
nicipal de Saúde dos Vales, o prefeito de 
Ipatinga, Sebastião Quintão, conduzido ao 
cargo por unanimidade de votos, garantiu 
melhorias para a área de saúde da região, 
cuja abrangência é enorme, atendendo 
uma média de 770 mil pessoas no circuito 
metropolitano do Vale do Aço e Microrregião 
de Caratinga. cidAdes – PáginA 11

Prefeito de ipatinga 
comandará consórcio
regional de saúde

sebastião quintão
foi eleito por
unanimidade
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Segmento editorial faturou
r$ 1,6 bilhão no ano passado

Uma média de 28 mil cães e
gatos vivem nas ruas de BH
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PAulo PAssos

cenário positivo 

Não existem motivos para comemorações, mas no plano nacional 
existem indícios apontando para uma gradual estagnação da cri-
se econômica, pois há uma reação positiva de alguns segmentos 
essenciais – que são animadores e até mesmo primordiais para 

a nossa economia. É um sinal de esperança para quem está na fila do 
desemprego, assim como os interessados em voltar a aportar recursos 
em projetos no Brasil, já que até agora, os investidores estão reticentes 
quanto à oportunidade de injetar dinheiro em grandes empreendimentos, 
dificultando o retorno do nosso crescimento. 

Já não era sem tempo, ouvir dos representantes dos diversos seg-
mentos essas possibilidades de um cenário mais proativo. Até por que, 
os números ainda são avassaladores, como a média de 12 milhões de 
pessoas fora do mercado formal de trabalho, a quantidade enorme de 
comércios fechados, a derrocada no setor produtivo nacional, a exemplo 
do índice negativo no crescimento da indústria e, assim sucessivamente. 

Roga-se a Deus que o governo federal realmente tenha tirocínio sufi-
ciente para cuidar bem de suas obrigações: contendo os gastos do poder 
público, controlando melhor a inflação, promovendo as reformas necessárias 
de alguns temas específicos, como da Previdência Social,  trabalhista e a re-
forma fiscal.  Esse é o dever de casa do Poder Central brasileiro, se inserindo 
nos primórdios da caminhada ao início de uma reversão do nosso quadro 
negativo – pois estamos vivendo uma das maiores recessões dos últimos 
anos, com a dissolvência de muitos empreendedores, lamentavelmente. 

Na conjunção dos números, de acordo com várias instituições, fica ní-
tido, um “que” de dias melhores, aclarando o nosso horizonte. O segmento 
de shoppings centers, por exemplo, prevê crescer uma média de 5% este 
ano, mediante um faturamento de aproximadamente R$ 116 bi. Na mesma 
linha positiva, estão os empresários ligados ao setor supermercadista 
e ao mercado de estética e beleza. Outro segmento, que também não 
teve motivos para reclamação, foi o de operadores de consórcios, pois 
faturaram bem e geraram muitos empregos em todo o Brasil.

Corroborando com esses dados, existe uma recente pesquisa da 
Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo (CNC), realizada 
em todo o país, cujos números assinalam um patamar de 55,6% na 
quantidade de pessoas que possuem algum tipo de dívida. Isto repre-
senta um recuo de  5% em relação ao mesmo período do ano passado. 
Segundo o levantamento da CNC, esse índice pode ser considerado o 
melhor resultado nos últimos sete anos. A compilação dos dígitos não 
deixam dúvidas quanto uma recuperação do poder de negociação e de 
compra das famílias que já estariam começando a respirar, frente aos 
seus diversos compromissos financeiros.

É obvio e ululante: tudo será possível neste caminho da retomada 
de uma vida normal dos brasileiros, mas para tanto, as ditas “mazelas” 
dos políticos devem ser contidas, para sairmos, definitivamente, do 
fundo do poço. É aquele velho ditado: os administradores públicos e 
os políticos praticam suas traquinagens e deixam o alto o preço dessas 
inconsequências para as pessoas comuns – desprotegidas pela própria 
sorte. Esse absurdo precisa ter um fim, para o bem de todos.

índice de crescimento é tímido,
mas as expectativas são positivas

Economia caminhará a passos lentos

Com empresas fechando e o orçamento das famílias cada vez 
mais apertado, nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma 
situação econômica e política delicada em que os brasileiros 
têm ficado a mercê das manobras governamentais. As projeções 
econômicas para este ano começaram tímidas, mas estudiosos 

da área relatam que 2017 pode ser diferente. 
A simulação feita pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em outubro 

de 2016, expôs uma expectativa de crescimento no Produto Interno Bruto 
(PIB) de 0,5%, mas, recentemente, rebaixou o índice para 0,2%. O Boletim 
Focus também apresentou o identificador de 0,5%. Já a Organização das 
Nações Unidas (ONU), em seu relatório de Situação Econômica Mundial 
e Perspectivas 2017, aponta que PIB brasileiro deve crescer 0,6% e 1,6% 
em 2018. 

Diante de tantos números e perspectivas, conversamos com o presi-
dente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais (Corecon-MG), 
Paulo Roberto Bretas.

Após tantas mudanças sociais 
e políticas, qual é a situação do 
cenário econômico brasileiro?

A economia está deixando de piorar, 
pois a inflação está caindo. Mas, mesmo 
assim, o crescimento será lento. Falta 
ainda a presença do investimento privado 
– que precisa de um tempo maior para re-
duzir riscos –, e além disso, as empresas 
e as famílias estão muito endividadas. 
O que de fato recupera a economia é o 
gasto e o investimento. O governo precisa 
recuperar a capacidade de investir. Atual-
mente ele gasta, mas está com um teto 
de limitação, sem capacidade de investir 
e com muita dificuldade de apresentar 
projetos que atraiam capital privado, como 
privatizações e concessões.

no ano passado houve uma 
retração de 3,5% no PiB. o que 
isso significa para o brasileiro?

Significa que está melhor que 2015, 
mas ainda é uma retração. Com isso, 
ocorre o desemprego, principalmente, 
neste primeiro semestre e, talvez, haja 
uma retomada no crescimento do em-
prego no terceiro ou quarto trimestre. 
Infelizmente, isso denota que ainda esta-
mos mal, que não conseguimos colocar 
a economia para funcionar.  

 

o boletim Focus fez uma proje-
ção mais otimista em relação 
ao crescimento, já o Fmi apon-
tou 0,2% de crescimento? Por 
que essa diferença? 

São formas de cálculo diferente. O 
boletim Focus é baseado numa percepção 
do mercado, ele trabalha a economia nos 
limites psicológicos e as expectativas. 
Hoje, as Ciências Econômicas, que não 
são ciências exatas, dependem muito 
disso e a principal teoria para explicar a 
política monetária é o princípio das expec-
tativas racionais. Já o Banco Central tenta 
apurar, no mercado, as perspectivas, até 

porque, está muito difundido nas Ciências 
Econômicas, sobretudo, porque que a 
inflação é consequência da inflação pas-
sada. Ou seja, ela sobe porque cresceu 
ontem e vai crescer amanhã. 

quais são os setores mais pre-
judicados no país? 

É difícil apontar o que está com uma 
situação mais complicada, pois todos 
foram prejudicados, têm momentos que 
uns estão piores que os outros. Agora, 
por exemplo, o setor de serviços e co-
mércio está recuando muito. E, por outro 
lado, tem a indústria automobilística que 
melhorou um pouco, mas isso é assim 
mesmo. O que podemos falar é que 
quem está bem, é o agronegócio e o setor 
exportador, mas eles não têm força para 
impulsionar o PIB, como a indústria teria. 

melhor, voltar a adquirir a capacidade de 
investimento e também precisa rever a 
forma de cobrar impostos. Hoje, sabemos 
que a maioria dos impostos brasileiros 
são indiretos. Se uma pessoa, com o 
poder aquisitivo melhor, comprar uma 
geladeira ela vai pagar o mesmo imposto 
que um indivíduo com menor rendimento. 
Nos grandes países capitalistas, como os 
Estados Unidos, por exemplo, eles pagam 
muitos impostos, mas no geral pagam 
menos tributos sobre o PIB. Para se ter 
ideia, hoje, nós pagamos em impostos 
cerca de 33% sobre o PIB, ou seja, 1/3 
de tudo que o brasileiro ganha vai para 
o governo. É preciso aumentar o volume 
de empregos, melhorar a produtividade 
e competitividade das empresas, investir 
pesado em educação, qualificação e 
formação.  

Não adianta alterar apenas um botão 
da economia, é preciso mexer em vários. 
Para uma sociedade ser boa, com uma 
economia crescente, é necessário olhar 
tudo isso, assim é possível mostrar que 
o Brasil é um grande país, com recursos 
e capaz de contribuir com a economia 
mundial.

Em sua opinião, a liberação 
do FgTS é uma estratégia po-
sitiva do governo para circular 
dinheiro? 

Acredito que a primeira coisa é que 
isso foi uma estratégia pensada para me-
lhorar a imagem do governo. Essa ação 
irá injetar no mercado R$ 30 bilhões. É 
muito dinheiro? É, mas para onde ele vai? 
Quem será o maior beneficiário disso? É 
evidente que quem está endividado vai 
usar esse recurso para reduzir a sua dívi-
da e ficará satisfeito com isso. O principal 
beneficiário será o mercado financeiro 
– ou seja, os bancos e empresas que 
venderam a prazo.  

Cerca de 80% dessas pessoas irão 
receber até um salário mínimo, individu-
almente, não fará muita diferença. Agora, 
no geral, você colocar R$ 30 bilhões no 
mercado ajuda quem está endividado e 
quem precisa receber esse dinheiro.

quais são as medidas que de-
vem ser adotadas para reverter 
a situação?

Falta investimento e o governo pre-
cisa voltar a ter capacidade de investir, 
abaixar os juros com mais velocidade e, 
ao mesmo tempo, liberar mais crédito. 
Acredito também que precisamos de 
algumas mudanças, por exemplo, a re-
forma fiscal no Brasil. Não é possível que 
tenhamos essa quantidade de impostos, 
taxas e contribuição. Precisamos reduzir 
os riscos da economia brasileira e debelar 
a crise fiscal. O Estado tem que gastar 

“É preciso aumentar o
volume de empregos,

melhorar a produtividade
e competitividade das

empresas, investir
pesado em educação,

qualificação e formação”

o presidente do corecon-mg Paulo roberto Bretas
aponta que é preciso uma reforma fiscal no país
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BrAsil inseguro
Nos últimos meses, o país está assistin-

do uma escalada de violência nas ruas que 
vem assustando a população em grau ainda 
nunca visto. De um lado, a população car-
cerária se revoltando com as condições de-
sumanas existentes nas prisões brasileiras, 
verdadeiros caldeirões propícios a fomentar 
iras incontroláveis e deturpar mentes das 
formas mais variadas.

De fato, detentos temporários, convivendo 
com presos condenados por crimes inafian-
çáveis, são vítimas fáceis nas mãos das 
facções criminosas, que dominam o ambiente 
carcerário brasileiro. Obrigados a cumprir 
ordens dos chefões, além de se submeterem 
a praticar delitos nos presídios, acabam 
gerando um tumulto incontrolável, dentro e 
fora das prisões, para não serem mortos por 
desobediência – eles e seus familiares.  

Ao lado disso, agentes carcerários 
corruptos ajudam a disseminar o caos, faci-
litando a entrada de drogas e de aparelhos 
eletrônicos, notadamente celulares, com os 
quais os chefões do tráfico distribuem as 
mais variadas ordens de dentro das celas 
para o mundo aqui fora, desde assassinato 
de policiais a incêndios em ônibus urbanos, 
com a finalidade de disseminar o pânico e 
criar o caos. 

Enquanto isso, nossos policiais desesti-
mulados por salários irrisórios e falta de es-
trutura operacional, veem com ceticismo toda 
e qualquer medida na área de segurança 
promovida pelas autoridades. Primeiro, por 
não acreditarem no sucesso governamental; 
e segundo porque toda prisão redunda em 
fracasso, com as decisões judiciais colocan-
do nas ruas os meliantes aprisionados. 

Sem querer entrar no mérito dos julga-
mentos proferidos por nossos magistrados, 
o certo é que todo e qualquer relaxamento 
prisional, cria um desestímulo na força po-
licial repressiva, o que faz crescer a impor-
tância da expressão de que “bandido bom é 
bandido morto”, disseminando ainda mais a 
insegurança no país. 

Sem contar o fato de que a população 
está completamente desassistida neste 
aspecto, já que é proibida de portar armas 
– fica à mercê dos bandidos armados até os 
dentes, restando-lhe tão somente recolher-se 
em casa (o que não significa absolutamente 
situação de segurança).

Quais alternativas, então, para minimizar 
o problema?

No âmbito do governo federal, um com-
bate sistemático e efetivo ao contrabando de 
armas, fechando o acesso de nossas fron-
teiras com uso dos mais modernos equipa-
mentos eletrônicos, no ar e em terra, para um 
controle efetivo por parte das forças armadas. 
Para isso, há que se voltar a dotação orça-
mentária dos órgãos militares, deslocando 
as verbas mal gastas ou mal direcionadas de 
programas inúteis ou deturpados, para a área 
de defesa. Não se descobriu a quantidade de 
recursos financeiros destinados a pessoas 
ou associações sem qualquer respaldo legal 
para recebê-los, como os recursos desvia-
dos do Bolsa Família, ou da deturpação 
descoberta nos programas de benefícios 
rurais, onde milhões de reais estavam sendo 

empregados de forma totalmente inidônea.
Mesmo dos recursos repatriados ou dos 

recuperados por desvios da corrupção, um 
percentual poderia (e deveria) ser destinado ao 
orçamento militar, tanto federal como estadual.

É tudo questão de contabilidade pública. 
Ao mesmo tempo, agilizar uma ampla 

reforma do Código Penal, atualizando as 
normas e acabando de vez com a tal “pro-
gressão de regime” – a verdadeira deturpa-
ção na legislação brasileira. 

Um indivíduo condenado a mais de 40 
anos de cadeia, só cumpre a terça parte 
em regime fechado e fica livre por “bom 
comportamento”.

O que precisa ser feito não é aumentar o 
número de cadeias, mas evitar a prisão tem-
porária ou de menor grau de culpabilidade, 
assim as vagas existentes seriam mais que 
suficientes. 

Ao lado disso, rever as decisões judiciais, 
uniformizando o entendimento de que um 
condenado em segundo grau, deva continuar 
preso até o julgamento final, a fim de não 
tumultuar os entendimentos judiciais nas 
varias instâncias.
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nomes não tradicionais já
estão na disputa para 2018

Agora, a sucessão de 2018 já 
não está muito distante. E, 
como o modelo eleitoral facilita 
a eleição de nomes mais conhe-

cidos, alguns políticos já se movimentam, 
intensamente, em busca de resultados 
positivos para o próximo ano. 

É o caso do próprio governador Fer-
nando Pimentel, empenhado em realizar 
visitas semanais em diversas regiões do 
interior do Estado, onde aproveita para 
manter contatos com lideranças regio-
nais, além dos prefeitos e vereadores, 
naturalmente.

Afora esta realidade, vem atuando 
nos bastidores, de maneira independente 
o ex-presidente da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), Dinis 
Pinheiro. Filiado ao Partido Progressista 
(PP), ele está concluindo um plano de 
Estrutura de Trabalho com a finalidade 
aproveitar melhor o seu cabedal político, 
pois a partir deste Carnaval, irá intensi-
ficar contatos pelo interior do Estado, 
visando o próximo pleito eleitoral. 

Os seus amigos o consideram obsti-
nado e disposto a enfrentar a campanha 
para governador. “Se ele não for candida-
to, a sucessão mineira terá de passar por 
ele”, confessam. A favor do ex-presidente 
da Assembleia, tem o fato de ele ser 
jovem com muita disposição física para 
enfrentar essa disputa. E mais: o seu 
partido, o PP, tem figuras expoentes, 
como o ex-governador Alberto Pinto Co-
lho e, também, o prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão – eleito na cidade com 80% 
dos votos no ano passado. Ele foi ainda 
deputado federal de vários mandatos. Só 
para registrar: atualmente, Uberlândia é 
o segundo colégio eleitoral do Estado, à 
frente de Contagem, que no último pleito 
passou para o terceiro posto.

Outros nomes em evidência
No rastro dessa discussão, 

continua a incógnita a respeito 
do futuro do senador Anastasia. 
Ele, de acordo com avaliações 
de pessoas próximas, não está 
minimamente interessado em 
ser candidato a governador no-
vamente. E, na verdade, hoje, 
a popularidade de Aécio Neves 
em Minas é muito ruim, devido 
as suas citações em diversas 
delações realizadas em Brasí-
lia. Por essas e outras razões 
os tucanos mineiros, estão, 
momentaneamente, com sérios 
problemas. 

Dois nomes surgem como 
curingas nesse embate: o pre-
sidente da ALMG, Adalclever 
Lopes, filiado ao PMDB e do presi-
dente da FIEMG, Olavo Machado, 
ainda sem filiação partidária, mas 
considerado uma opção para o 

pleito majoritário – pois tem o 
perfil exigido, ultimamente, pelo 
eleitor: alguém de sucesso na 
iniciativa privada e com o instinto 
e experiência de um bom adminis-
trador. Os nomes de ambos são 
mencionados para a cabeça de 
chapa, mas ainda figuram como 
sugestão para vice-governador 
ou uma possível candidatura ao 
senado.

Em relação ao ex-prefeito 
Marcio Lacerda, sabe-se de suas 
incursões pelos meandros da 
política estadual. No entanto, 
contra ele existem alguns “poréns” 
em relação ao seu passado. 
Exemplo: até hoje, muitos líderes 
interioranos se lembram de sua 
posição em relação à candidatura 
de Paulo Brant para a Prefeitura 
de Belo Horizonte (PBH), indicado 
por Lacerda e afastado também 

por ele, no dia anterior à conven-
ção, de maneira estabanada e 
não muito bem explicada até hoje. 
Ou seja, esse episódio pode pesar 
contra o ex-prefeito da capital, 
no sentido de que ele não é um 
cumpridor de acordos. 

O atual prefeito de BH Alexan-
dre Kalil faz questão de avisar: 
não é e não será candidato a nada 
no ano próximo. O prefeito de Be-
tim, o empresário Vittorio Medioli, 
no entanto, não tem essa mesma 
postura. Ele fica em silêncio sobre 
o assunto, mas pessoas próximas 
o consideram um líder com am-
plas chances de enfrentar essa 
disputa, inclusive, porque ajudou 
a influenciar na eleição de cerca 
de quatro dezenas de prefeitos, 
no ano passado, na Grande BH e 
em outras regiões mais distantes 
da capital.

Dinis Pinheiro monta uma estrutura 
pesada para se cacifar em 2018

odelmo leão é um líder de
peso no triângulo mineiro

olavo machado é sempre lembrado 
para a disputa do próximo ano
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Cidadão tem vários canais
de diálogo com a ALMG

Com quase 45 mil demandas de 
cidadãos registradas em 2016, 
a Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) retoma 

os trabalhos legislativos em 2017 
mantendo entre suas prioridades o 
fortalecimento de canais de diálogo 
com a população, sejam eles presen-
ciais ou virtuais.

O Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), instalado na sede 
da ALMG, em Belo Horizonte, pas-
sa a contar, desde o último dia 13, 
com atendimento presencial também 
em Libras (Língua Brasileira de 
Sinais). Inicialmente, o atendimento 
será das 8 às 12 horas, devendo ser 
ampliado para o restante do dia.

Outro exemplo de aprimoramento 
está no Fale com a Assembleia. Refor-
mulado no ano passado para integrar 
em um só ambiente virtual os canais 
de atendimento do Parlamento minei-
ro, a página do Portal da ALMG, agora, 
oferece ao visitante uma navegação 
mais ágil e fácil.

O espaço permite, entre outros, o 
contato com diversos setores, como 
gabinetes parlamentares, comissões, 
Ouvidoria e CAC. Por ele é possível, 
por exemplo, acessar seções para 
o envio de opiniões, sugestões de 
projetos de lei, comentários sobre 
atividades da ALMG e solicitações de 
informações diversas. E ainda acom-
panhar a tramitação de projetos de lei.

A página reúne, ainda, links para 
contato direto com os setores e os 
meios de comunicação da Assem-
bleia - Assessoria de Imprensa, TV, 
Rádio e Portal - e com outros serviços 
– como Escola do Legislativo, Biblio-
teca e Centro de Apoio às Câmaras 
(Ceac). Dá acesso, também, a tele-
fones da administração da ALMG e 
dos deputados, além de endereços.

incremento 
 A integração de registros e 

informações dos diversos canais de 
contato do Parlamento com o cidadão 
aponta a tendência de crescimento 
no número de demandas. Em 2016, 
até dezembro, a ALMG recebeu 
44.301 solicitações diversas, contra 
29.877 em 2014 e 33.514 em 2015, 
sendo os dados desses dois últimos 
anos computados até o mês de 
novembro.

Das solicitações feitas no ano 
passado, 36.630 foram encaminha-
das a gabinetes parlamentares e 
7.671 à área administrativa da ALMG. 
Dessas últimas, 1.537 estavam re-
lacionados ao Procon Assembleia, 
1.321 a pedidos gerais de informação 
e orientação e 733 à tramitação de 
projetos e ao processo legislativo.

Ouvidoria 
 Outras 102 demandas estavam 

dirigidas à Ouvidoria Parlamentar, ins-

tância que recebe e encaminha tanto 
sugestões como questionamentos, re-
clamações ou denúncias a respeito do 
funcionamento do Poder Legislativo.

Qualquer pessoa, entidade repre-
sentativa ou empresa pode acionar a 
Ouvidoria, que agora tem à sua frente o 
deputado Hely Tarquínio (PV). Eleito para 
o cargo em dezembro do ano passado, o 
parlamentar foi empossado ouvidor-geral 
da ALMG em 1º de fevereiro.

A página do Fale com a Assem-
bleia dá acesso, ainda, ao Fale com 
Deputados e Comissões, espaço 
voltado para o envio de mensagens, 
perguntas e sugestões aos deputa-
dos e que também passa por apri-
moramento. Com as melhorias em 
curso, o cidadão poderá acompanhar 
a tramitação e os desdobramentos de 
sua manifestação de maneira mais 
clara e rápida.

o centro de Atendimento ao cidadão passou a ter
atendimento presencial na língua Brasileira de sinais
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carolina Pimentel vai à Brasília e
defende a água na primeira infância
É impossível falar em desenvolvi-

mento e saúde na primeira infância sem 
mencionar a importância do acesso das 
crianças a água potável e ao esgotamento 
sanitário, disse a primeira-dama de Minas 
Gerais, Carolina Oliveira Pimentel, durante 
a apresentação e mobilização de ações 
regionais do programa Criança Feliz pela 
primeira-dama da República, Marcela 
Temer, no Palácio da Alvorada, semana 
passada em Brasília. 

Carolina Pimentel aproveitou para 
convidar a primeira-dama da República 
para visitar Minas e conhecer os programas 
sociais e a realidade do Estado. O evento 
reuniu primeiras-damas dos estados e das 
capitais brasileiras.  Segundo Carolina Pi-
mentel, Minas, um Estado síntese do Brasil, 
mais de 17% da população ainda não conta 
com acesso à rede, o que aumenta o risco 
de as crianças contraírem doenças como 
diarreia, hepatite A, leptospirose, vermino-
ses, esquistossomose, dermatites e uma 
série de doenças gastrointestinais.

“Minas está incluída na lista de Esta-
dos brasileiros que têm maior número de 
municípios com dificuldades de acesso 

à água para consumo e ao esgotamento 
sanitário», lembra Carolina Pimentel. Por 
isso, segundo ela, é necessário intervir 
na infraestrutura hídrica e sanitária nos 
rincões de forma a ampliar o acesso a m 
direito básico que é a saúde das nossas 
crianças”, observa.

O aumento do número de domicílios 
com saneamento básico no Brasil foi uma 
das políticas públicas que, entre 2005 e 
2015, fizeram com que o índice de morta-
lidade infantil de crianças menores de um 
ano de idade no país caísse para o seu 
patamar mais baixo em 41 anos, saindo 
de 4% em 2005 para 2,5% em 2015. Para 
comparar, em 1974, a morte de bebês 
nessa faixa etária chegava a 28% do total. 

“Minas está incluída na lista dos Esta-
dos que têm maior número de municípios 
com dificuldade de acesso à água para 
o consumo e ao esgotamento sanitário”, 
lembra a primeira-dama mineira. Por isso, 
segundo ela, “é necessário intervir na in-
fraestrutura hídrica e sanitária dos rincões 
como forma de ampliar o acesso a um 
direito humano básico, que é a saúde de 
nossas crianças”, conclui.

carolina teve encontro com a primeira-dama
da república, marcela temer
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salvando a usiminas
O governo mineiro e o segmento empresarial deveriam con-

tribuir para salvar a Usiminas de sua derrocada, diante da briga 
entre os seus sócios. “Neste episódio, quem poderia influenciar 
visando minimizar a crise da empresa seria o ex-presidente da 
Cenibra, paulo Brant, hoje, um dos homens fortes do esquema 
da Federação das Indústrias”, comentam pessoas próximas a ele. 

Exército sem prestígio
Há mais de um ano uma parte do muro do quartel do 

Exército, localizado na esquina da Rua Gonçalves Dias com 
Uberaba, em Belo Horizonte, caiu. Na época, foi instalada 
uma cerca de arame farpado para poder isolar o terreno. O 
problema é que até hoje a cratera está lá e a área que deveria 
ser de segurança, continua aberta, à vista dos curiosos. Ufa...

Demissões na Assembleia
As mais de cem demissões de funcionários ligados a ex-de-

putados e ex-presidentes da Assembleia geraram muitos comen-
tários nos corredores da Casa. As críticas recaíram inicialmente 
em cima do primeiro secretário, deputado Rogério Correa, 
porém, no decorrer dos dias, surgiram informações indicando 
que quase toda a Mesa Diretora foi responsável pelos atos. 
Aliás, teria havido, inclusive, ingerência de parlamentares que 
atualmente ocupam secretarias de Estado. Cruz credo, gente.

maternidade do sofrimento
O apelo de quem conhece o problema vai diretamente para 

o governador Fernando pimentel, e o pedido de ajuda é em 
caráter de urgência. Trata-se da Maternidade Odete Valadares, 
localizada no bairro Prado, em BH. Ela anda capengando das 
pernas há mais de dois anos. Socorro, pessoal.

Oposição bate pesado
Mesmo sabendo das dificuldades encontradas pelo pre-

sidente do seu partido, o senador Aécio Neves, citado na 
Operação Lava Jato, o líder do PSDB na Assembleia, deputado 
Gustavo Valadares, confessa a intenção de continuar fusti-
gando a vida do governador do Estado, Fernando Pimentel, 
por conta de denúncias de quando ele ainda era ministro do 
Desenvolvimento. Coisas da política mineira. 

Atuação do Dinis
Enquanto pessoas comuns aproveitam o domingo para 

descansar, o ex-presidente da Assembleia, Dinis pinheiro, usa 
esse dia para visitar lideranças políticas nas proximidades da 
capital, indo a festas de aniversário, batizados de crianças e 
tudo mais. Parece até que está em plena campanha eleitoral. 

Política em Betim
A assessoria do prefeito de Betim, Vittorio Medioli, nada 

fala, mas de acordo com jornalistas da imprensa nacional, 
ele recebe quase que diariamente políticos mineiros que vão 
incentivá-lo a se candidatar a governador em 2018. Só resta 
aguardar para conferir o resultado destas incursões. 

enquadrando a lava jato
Todos devem pensar a mesma coisa, mas poucos tiveram a 

coragem do cientista político Manoel pereira, que externou sua 
opinião afirmando que o Governo Federal continua jogando peça 
por peça visando enquadrar a Operação Lava Jato. “Este é o pensa-
mento dos mais graduados jornalistas de Brasília”, revela o cientista. 

lava jato ii
Ainda a respeito da Lava Jato, a renomada jornalista Renata 

Lo prete considera o senador Edson Lobão o novo coronel da 
política nordestina, posto até então vago depois da morte de An-
tônio Carlos Magalhães, ex-governador da Bahia. “O Senador 
peemedebista, mesmo sendo citado uma dezena de vezes na 
Lava Jato e ter seu nome em outras denúncias, consegue tudo que 
quer, inclusive presidir a poderosa Comissão de Justiça do Senado, 
um fato inédito no Congresso Nacional”, ironiza a comunicadora.

Destruindo celulares
Outra jornalista de Brasília, Cristiana Lôbo, comentou recen-

temente na TV: “Os políticos devem destruir os seus celulares a 
cada seis meses. Caso contrário, estarão juntando provas contra 
eles mesmos. Nas operações policiais de agora, os aparelhos 
estão apresentando dados que os incriminam a todo instante”.

Distrito de inovação
Foi assinado semana passada, na sede da Fiemg, em 

Belo Horizonte, o termo de parceria que une a Federação, o 
Sindicato das Empresas de Informática de Minas Gerais (Sin-
dinfor) e a Prefeitura de Nova Lima no projeto de tornar o bairro 
de Vila da Serra um “Distrito de Inovação”. Trata-se de uma 
iniciativa que somará forças e criará condições especiais para 
o surgimento de uma “Zona Especial para Negócios Digitais”.

http://www.almg.gov.br/participe/fale_assembleia/index.html
http://www.almg.gov.br/participe/fale_assembleia/formulario_deputado.html
http://www.almg.gov.br/participe/fale_assembleia/formulario_deputado.html
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Prestígio de Durval 
Ao ser reconduzido para mais um período como líder do 

governo na Assembleia Legislativa, o deputado Durval Ângelo 
vai se consolidando como o único parlamentar a ficar tanto 
tempo no cargo nestas últimas legislaturas. 

Pimentel candidato
Na semana passada, pessoas almoçavam no badalado 

Boteco do Maranhão, no bairro de Lourdes, em BH, quando o 
assunto política tomou conta da rodada. Aí, um dos integrantes 
do bate-papo comentou: “Se o governador Fernando pimentel 
não tiver o seu mandato cassado neste mês de março, como 
querem os seus adversários, ele se tornará um candidato 
praticamente imbatível para as eleições de 2018”, na disputa 
pelo governo de Minas. Os demais membros do grupo nada 
falaram nada sobre a opinião do palpiteiro político.

Pm X exército
Primeiro foi o Espírito Santo, depois veio o Rio de Janeiro, 

que também solicitou a presença das Forças Armadas para ga-
rantir a segurança do Estado. Na avaliação de estrategistas do 
segmento de segurança, seria bom que esta situação parasse 
por aí, pois se continuar assim pode acabar acontecendo um 
confronto com a Polícia Militar. Isto não é bom para nenhum 
dos lados, pois ambos sairiam perdendo.

Base dividida
Um dos temas mais explosivos em andamento no Con-

gresso Nacional é o projeto da reforma da Previdência Social, 
envolvendo a questão da aposentaria dos trabalhadores e 
tudo mais. Por conta disto, é previsível que os debates sobre 
o assunto se elevem à temperatura máxima nas próximas 
semanas, podendo até mesmo haver um ligeiro racha na base 
governista, de acordo com o analista político, jornalista Carlos 
Lindenberg. Será?    

disputa no PmdB
Se a eleição para a escolha do diretório do PMDB fosse 

hoje, haveria disputa pela presidência do órgão, onde atual-
mente quem comanda é o vice-governador Antônio Andrade. 
Sabendo da possibilidade de não haver acordo neste pleito, o 
ex-governador Newton Cardoso tem dedicado algum tempo 
sendo um conciliador entre os dois grupos. Detalhe: se precisar, 
ele mesmo seria o nome de consenso. Político esperto, claro.

Cena Única: De acordo com as informações de bastido-
res, há possibilidade de haver prorrogação de mandato dos 
atuais membros dos diretórios estaduais, acompanhando uma 
tendência nacional da sigla. Aí ficaria o dito pelo não dito; e a 
disputa regional não teria mais sentido de existir.

Desmando urbano
Apesar de toda pressão da Polícia Militar e dos próprios 

guardas municipais, os motoristas, vans e carros particulares 
continuam gritando em alto e bom som nas imediações da 
rodoviária de Belo Horizonte, aliciando passageiros, por preços 
módicos, para inúmeras cidades do Estado, especialmente as 
regiões do Norte de Minas e no Vale do Mucuri. Até quando, 
gente?

Taxistas desesperados 
O aplicativo Uber, que tem a finalidade de atender pas-

sageiros em todas as grandes cidades brasileiras, trouxe 
benefícios para a população e desassossego aos taxistas. 
Mesmo sabendo que a situação dos carros autorizados em 
BH é ruim, nada pode ser comparado ao esquema de Confins. 
Por lá, tem determinado dia da semana que um taxista fica 
até 30 horas esperando por uma única corrida para a capital 
mineira. Ave Maria.

idosos sem espaço
Um leitor desta coluna liga para protestar contra a falta de 

placas de preferência para idosos em várias ruas que cruzam 
o bairro Santa Efigênia, deixando a terceira idade em apuros, 
especialmente, quando se sabe que a região é repleta de 
consultórios médicos e clínicas especializadas. 

governo mentiroso?
Mais um brasileiro entra na fila dos que apostam que o 

governo federal escamoteia dados a respeito da real arreca-
dação da Previdência Social. Estamos falando do advogado 
Anderson Avelino, da Ordem dos Advogados em Minas Ge-
rais. Ele diz ter provas segundo as quais o superávit da receita 
previdenciária é milionária. “O governo federal usa este dinheiro 
para o caixa único do Ministério da Fazenda, provocando esta 
desmedida discussão sobre o assunto”, vaticina o causídico. 

sucessão na Amm
A eleição para a diretoria da Associação Mineira de Mu-

nicípios acontecerá no final de março, mas, por enquanto, o 
governo estadual está em silêncio sobre o assunto. Já são 
vários os prefeitos querendo chegar ao posto de presidente 
da entidade, que congrega mais de 800 municípios mineiros.   

Jornalistas
A eleição para a diretoria do Sindicato dos Jornalistas de 

Minas Gerais acontecerá em maio, embora o assunto já faça 
parte dos debates de bastidores da comunicação mineira. Um 
dos nomes até então apontado para disputar a presidência é da 
jornalista Alessandra Mello, do jornal Estado de Minas. Aliás, 
ela tem chances de ser um nome de consenso. É aguardar 
para conferir.

A inda estamos longe de saber o al-
cance do terremoto das delações, 
apurações e o que seus muitos 
desdobramentos trarão em termos 

de avanços institucionais e de recuperação 
da economia. 

Uma certeza temos, desde já, de que o 
empresariado precisa ficar atento e participar 
ativamente das propostas para mudanças que 
já começaram a acontecer a partir do governo 
federal, desde a aprovação da PEC do teto, 
passando pelas discussões das reformas 
trabalhistas e previdenciária.  

Depois de dois anos muito difíceis, 2017 
sinaliza que será melhor, desde que esteja-
mos preparados para dar a volta por cima, 

agora, com mais experiência. São muitos 
os desafios para as empresas, em todas as 
áreas, da informação às tecnologias que, a 
cada dia, se incorporam ao cotidiano de todos. 
Crescer e ao mesmo tempo reduzir custos são 
apenas dois deles.

São muitos prejuízos e ainda há muito 
para se descobrir, mas enquanto não se 
define o novo cenário, de lenta recuperação, 
cabe a nós, dos setores que geram riquezas, 
trabalhar, trabalhar e trabalhar. Esse é o 
nosso mantra.  

Por isso, depois de mais essa experiência, 
no Ciemg adotamos como uma das priorida-
des estreitar relações com o poder público. 
Esses acontecimentos deixam claro que é 

nosso dever dar mais atenção aos movimen-
tos, aos sinais emitidos pelo poder público e, 
assim, defender os interesses das empresas. 

Nesse campo, pretendemos nos antecipar 
e atuar para sugerir mudanças, propor solu-
ções, remover obstáculos e corrigir rumos em 
questões que tanto sobrecarregam e dificul-
tam as atividades econômicas no estado, seja 
a indústria, comércio ou serviços. 

Em 2017, vamos usar nossa repre-
sentatividade como o setor que mais gera 
riquezas para o país para antecipar, acom-
panhar e remover entraves, desde questões 
burocráticas até a tributação desmedida e 
complexa, entre tantos outros que temos 
enfrentado, sempre.

As mudanças nas relações entre política e economia

Fernando cardoso assume presidência da cdl jovem
Entidade trabalha para profissionalizar e desenvolver os sucessores do setor

Foi realizada no dia 15, a posse do novo 
presidente da CDL Jovem, órgão auxiliar 
criado e mantido pela Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/

BH), há 29 anos, a fim de identificar, trabalhar 
e desenvolver os futuros sucessores do setor 
comerciário de Belo Horizonte.

O novo gestor é o diretor comercial da em-
presa Centro Visão, Fernando Cardoso que atua 
há 10 anos na CDL Jovem. Ele conta que tem 
muito orgulho de fazer parte da entidade que 
preza pelo futuro do país. “Nós desenvolvemos 
os jovens que estão começando seu negócio, 
para que ele tenha sucesso. Ou aquele que irá 
gerenciar a empresa da família”, diz. 

Ele acrescenta que a sucessão é algo a ser 
trabalhado. “O comércio familiar são os sofrem 
o maior impacto quando se inicia o processo 
de transferência.  Apenas 30% desses estabe-
lecimentos sobrevivem a sucessão da primeira 
para a segunda geração. 15% da segunda para 
a terceira e 4% da terceira para a quarta. São 
números muito fortes, uma vez que boa parte do 
PIB brasileiro vem dessas empresas”.

Cardoso, que cumprirá um mandato de 2 
anos diz estar com grandes expectativas. “A 
missão da CDL Jovem está ligada ao desenvol-
vimento. Temos plenárias de 15 em 15 dias com 
palestras que trazem conhecimento em gestão, 
além disso, fazemos visitas técnicas. Pretendo 
participar também de missões internacionais, 
onde poderemos conhecer o varejo de outros 

países de primeiro mundo, que são mais evo-
luídos e estão na ponta da tecnologia”.

posse
Fernando Cardoso foi consagrado presiden-

te da CDL Jovem em um evento descontraído. O 
presidente da CDL/BH, Bruno Falci, expressou 
em seu discurso a sua alegria por ser a 4ª vez 
em que dá posse a um presidente do órgão au-
xiliar. “A CDL Jovem é uma entidade que todo o 
empresário que tem uma visão empreendedora 
quer fazer parte. A Câmara instituiu a primeira 

entidade jovem do Brasil e isso é muito impor-
tante. Existe uma harmonia muito grande entre 
os dois órgãos”.

Ele expressou todo seu apoio e disse sentir 
muito orgulho de todos os projetos idealizados 
e executados pela entidade. “Os jovens são 
impetuosos e querem mover o Estado para 
ontem. Nós da Câmara já estamos um pouco 
mais escaldados, vamos com mais calma e 
serenidade. Mas o resultado dessa união é 
fantástica. Portanto, contem com a CDL/BH, 
e comigo”. E terminou seu discurso com uma 
pergunta: “Quem sabe da CDL Jovem não saia 
o próximo presidente da república? Precisamos 
de um representante honesto e competente”.

O ex-presidente da CDL Jovem, Frederico 
Papatella, apontou em seu discurso que ge-
renciar o órgão foi desafiador e um caminho 
de grandes aprendizados. “Liderar exige pre-
parar sucessores. Iniciamos, agora, um novo 
processo. A entidade está em ótimas mãos, o 
Fernando é um líder diferenciado. Tenho certeza 
que ele será o melhor presidente da história da 
entidade”.

Por fim, após assistir um depoimento emo-
cionante onde seu pai, David Cardoso, fundador 
da Centro Visão, se disse grato à CDL/BH, foi 
a vez do novo presidente Fernando Cardoso 
discursar. Ele agradeceu a todos e ao citar sua 
família não conteve as lágrimas. E acrescen-
tou que a CDL/BH é muito importante para as 
empresas. “Eu amadureci muito como pessoa 
na Câmara e tudo isso foi fundamental para os 
negócios da minha família. A entidade é uma 
referência em BH”.

novo gestor fez um discurso emocionado
durante a posse na cdl/BH

Da redação
CD

B/
BH

crise é maior em minas devido as
características da estrutura econômica

Pelo terceiro ano consecutivo, o governo de 
Minas Gerais gastou mais do que arrecadou e 
estima fechar o ano no vermelho. A previsão é 
de que o Estado terá um déficit de R$ 8 bilhões 
em 2017, com despesas de R$ 95,3 bilhões e 
receitas de R$ 87,2 bilhões. E para tentar reduzir 
os impactos, o governador de Minas, Fernando 
Pimentel (PT), assinou decreto estabelecendo 
um corte de R$ 1 bilhão no orçamento para este 
ano. O saldo orçamentário negativo é menor do 
que o de 2015, quando chegou a R$ 8,9 bilhões. 
No ano passado, o déficit foi de R$ 4,1 bilhões.

Segundo o secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Helvécio Magalhães, 
em decorrência do cenário fiscal que requer 
cautela na administração das contas públicas 
estaduais, o governo de Minas Gerais fez esse 
contingenciamento nas despesas, mas sem 
comprometer o atendimento à população. “O 
corte levou em consideração 
o valor empenhado para o 
custeio dos órgãos em 2016 
e mostram o esforço do go-
verno do Estado em deixar 
a máquina mais enxuta, sem 
diminuir a qualidade dos 
serviços prestados”.

Para o economista e 
membro do Conselho Re-
gional de Economia de Mi-
nas Gerais (Corecon-MG), 
Lourival Batista de Oliveira 
Júnior, o governo não teria 
muitas outras alternativas 
sérias a tomar se não re-
alizar cortes. “Na prática, 
esse contingenciamento 
não vai significar nada a 
mais. É apenas uma tenta-

tiva de encarar de uma maneira mais realista a 
sua situação orçamentária do Estado”.

Ele acrescenta que não será por essa razão 
que a economia mineira será prejudicada. “Na 
verdade, a situação orçamentária das últimas 
décadas dos governos mineiros é que é preocu-
pante. Minas Gerais depende muito do minério 
de ferro. O preço das commodities nessa área 
tem caído e com a economia também entrando 
em recessão, o Estado acaba afundando mais 
do que o próprio Brasil. Ou seja, a crise aqui é 
muito mais forte pelas características da estru-
tura econômica”.

O economista explica que o governo Federal 
tem muito mais margem de manobra para traba-
lhar com equilíbrio orçamentário. “As despesas 
são relativamente rígidas e o governo Estadual 
não tem muito como controlar suas receitas, 
apesar de existirem algumas tentativas como 
aumentar os impostos, alíquotas e taxas. O 
domínio sobre despesas é maior e é onde ele 
vai atuar. Esse déficit dos últimos três anos é 
causado mais por um impacto externo do que 
por decisões tomadas pelo governo”.

Júnior acredita que a situação orçamentária 
deve começar a ser revertida em breve. “Prova-
velmente a gente tenha um pequeno refresco 
em função da expectativa de que a China me-
lhore um pouco a sua atividade econômica de 
importação de minério de ferro. Sendo assim, 
as receitas do Estado devem aumentar”. Em 
comparação com outros Estados, ele afirma que 
o governo de Minas tem conduzido os gastos 
de maneira responsável, evitado exageros e 
colocado prioridades de maneira muito clara.

Educação perde milhões
Pelo decreto, a área de educação é a que mais 

perde recursos, com corte de R$ 148 milhões. Na 
sequência, o segmento de transportes perde R$ 91 
milhões no orçamento e os órgãos ambientalistas 
do Estado vão deixar de receber R$ 108 milhões. 
Por último, a segurança pública terá menos R$ 
30 milhões.

Para o economista, a educação é a que mais 
sofreu cortes, porque é uma das maiores pastas. 
“O governo analisa para saber de onde pode tirar 
recursos, sob pena de inviabilizar o funcionamento 
de outros setores que também são importantes. 
Não é bom cortar gastos de áreas sociais, mas 
existe a necessidade de fazer um equilíbrio. No 
caso da educação, tem que ser visto se o corte 
não afeta as atividades, a quantidade de profes-
sores necessários e todos os servidores ligados 
ao funcionamento das escolas”.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação 
afirmou que possui um valor 
vinculado constitucionalmente 
de 25% que não será com-
prometido com esse corte. A 
qualidade do ensino também 
não será prejudicada. A mes-
ma informação foi passada 
pelo Sindicato Único dos Tra-
balhadores em Educação de 
Minas Gerais (Sind-UTE/MG).

Apesar do corte de r$ 1 bilhão
no orçamento, governo afirma

que vai manter a qualidade dos
serviços prestados
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natália macedo

O SISTEMA FIEMG FAZ O QUE É 
IMPORTANTE PARA A INDÚSTRIA MINEIRA.

•  Maior campus de inovação e tecnologia de Minas Gerais.
• 14 unidades operacionais em todo o estado.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA QUE A NOSSA INDÚSTRIA SEJA COMPETITIVA.

• 43 escolas SESI e 87 escolas SENAI em todo o estado.

EDUCAÇÃO PARA FORMAR BONS PROFISSIONAIS PARA MAIOR COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA.

•  20 edições do Minas Trend, o maior salão de negócios de moda no país.

PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS PARA ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO E GERAR EMPREGOS.

•  5.287 empresas visitadas pelo Programa Minas Sustentável.

SUSTENTABILIDADE PARA QUE A INDÚSTRIA MINEIRA SEJA MODERNA E EFICIENTE.

• Escola Móvel: escola de formação profissional itinerante e gratuita.

APRENDIZADO DE OFÍCIOS PARA GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO.

• 5.340 encontros de negócios internacionais nos últimos 6 anos.

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS PARA QUE A INDÚSTRIA MINEIRA CONQUISTE O MUNDO.

• Projetos P7 Criativo, FIEMG Lab e Synergy.

INDÚSTRIA 4.0 E ECONOMIA CRIATIVA PARA QUE O FUTURO ACONTEÇA AGORA.

Presidente da cdl/BH destaca
recuo de 1,49% nas vendas

A retração econômica e a 
instabilidade política do país 
impactaram negativamente no 
comércio em 2016. De acordo 
com o Indicador de Vendas da 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Belo Horizonte (CDL/BH), 
o desempenho do comércio 
na capital no acumulado de 
doze meses apresentou queda 
de 1,49%. Mesmo com essa 
retração, o resultado foi melhor 
que o obtido no mesmo período 
de 2015, quando fechou com 
queda de 4,34%.  

Segundo o presidente da 
CDL/BH, Bruno Falci, inflação 
alta, juros elevados, crescimen-
to do desemprego e quedas 
sucessivas no PIB contribuíram 
para a diminuição do consumo 
e dos investimentos diretos, 
que geram emprego e renda. 
“Com o orçamento comprome-
tido com os custos básicos, a 
população preferiu adiar suas 
compras, principalmente dos 
bens considerados supérfluos, 
para evitarem dívidas que futu-
ramente não poderiam pagar”, 
explica. Ainda de acordo com o 
dirigente, a expectativa de retra-
ção nas vendas estimada pela 
CDL/BH para 2016 era ainda 
maior, na casa dos 2,97%. 

O setor que apresentou 
a maior queda durante o ano 
de 2016 foi o de máquinas, 
eletrodomésticos, móveis e 
louças (-2,31%). Em seguida 
aparecem: papelarias e livrarias 
(-2,21%); tecidos, vestuário, 
armarinho e calçados (-0,95%); 
ferragens, material elétrico e de 
construção (-0,80%); veículos e 
peças (-0,69%) e drogarias, per-
fumes e cosméticos (-0,22%). 
Os setores que apresentaram 
crescimento foram: artigos 
diversos que incluem aces-
sórios em couro, brinquedos, 
óticas, caça, pesca, material 
esportivo, material fotográfico, 
computadores e periféricos e 
artefatos de borracha (+0,58%) 
e supermercados e produtos 
alimentícios (+0,30%). 

Balanço - Na opinião de 
Bruno Falci, estamos inseridos 
em um cenário adverso. No 
entanto, a inflação começou a 
desacelerar já em janeiro deste 
ano. “Os juros também inicia-
ram uma trajetória de queda, 
o que beneficia os investimen-

tos e incentiva a geração de 
emprego e renda. Além disso, 
o governo ainda instituiu um 
controle de gastos para evitar 
a deterioração das contas pú-
blicas”, salienta.       

Para o dirigente, a conjun-
ção destes fatores, aliado a 
políticas econômicas de fomen-
to de curto prazo, possibilitará 
uma recuperação da economia, 
mesmo que lenta. Dados do 
Banco Central apontam a pre-
visão do PIB saindo de -3,5% 
em 2016, para 0,5% em 2017 
e chegando a 2,25% em 2018.  

Desempenho em dezembro 
O índice real de vendas 

apresentou, na comparação 
com o mês imediatamente an-
terior (dezembro 2016/novem-
bro 2016) um crescimento de 
1,24%. “Dezembro é uma base 
forte de comparação por ter 
contado com o Natal, data com 
forte apelo emocional. As pes-
soas presenteiam mesmo com 
produtos de menor valor, fator 
que contribui para a movimen-
tação do comércio. Mas, ainda 
assim, o crescimento registrado 
é considerado pequeno”, pon-
tua Bruno Falci.  

Nessa base de comparação 
(Dezembro/Novembro) os se-
tores que apresentaram queda 
foram: ferragens, material elé-
trico e de construção (-1,58%) 
e veículos e peças (-0,08%). 
Apresentaram crescimentos 
os seguintes setores: droga-
rias, perfumes e cosméticos 
(+1,97%); máquinas, eletro-
domésticos, móveis e louças 
(+1,84%); papelarias e livrarias 
(+1,35%); tecidos, vestuário, 

armarinho e calçados (+1,20%); 
supermercados e produtos 
alimentícios (+0,64%) e artigos 
diversos (+0,42%). 

Já na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, 
dezembro de 2016 apresentou 
uma queda de 1,84% em re-
lação a dezembro de 2015. O 
presidente da CDL/BH explica 
que este decréscimo nas ven-
das é resultado, mais uma vez, 
da desaceleração da atividade 
econômica durante todo ano de 
2016, com inflação em patama-
res elevados e aumento na taxa 
de desemprego. “A conjunção 
destes fatores leva a uma re-
dução do poder de compra das 
famílias, impactando negativa-
mente nas vendas”, afirma. 

Todos os setores apresen-
taram queda  nesta base de 
comparação: veículos e peças 
(-3,91%); máquinas, eletro-
domésticos, móveis e louças 
(-2,17%); drogarias, perfumes 
e cosméticos (-2,06%); teci-
dos, vestuário, armarinho e 
calçados (-1,13%); papelarias 
e livrarias (-1,10%);  supermer-
cados e produtos  alimentícios 
(-0,46%);  artigos  diversos 
(-0,25%) e ferragens, mate-
rial elétrico e de construção 
(-0,14%). 

Segundo Bruno Falci, a esse 
resultado deve-se atribuir tam-
bém o cenário em que a capital 
mineira estava inserida no mês 
de dezembro de 2016. “Houve 
atraso e parcelamento do 13º 
salário para o funcionalismo 
público estadual. Isso diminuiu 
a renda em circulação e acabou 
por impactar negativamente nas 
vendas do varejo”, finaliza.

o setor que apresentou a maior queda foi o de máquinas, eletrodomésticos, móveis e louças
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mercado editorial fecha
2016 com queda de 9,2%

Além da crise, a pirataria, a cultura e o valor dos livros, são uns dos problemas apontados pelo presidente do Snel

Não é novidade que o brasileiro não 
tem o hábito de ler. Pesquisas apontam 
que o índice de leitura é de 1,7 por pessoa 
a cada ano. A falta de costume e interesse 
pela atividade, tem grande impacto no mer-
cado editorial. Segundo os dados do Sindi-
cato Nacional dos Editores de Livros (Snel), 
em 2016, o setor apresentou um recuo de 
9,2%, considerando a inflação. Contudo, 
no acumulado do ano, houve queda no fa-
turamento – desconsiderando a inflação – 
de 3,09%, totalizando R$ 1.567.426.940,03 
ante R$ 1.617.406.694,27 de 2015. 

O presidente do Snel, Marcos da 
Veiga, atribui esses números à crise eco-
nômica. “Ano passado foi muito difícil. Já 
começamos com a inflação acumulada 
acima de 10%, o índice de desemprego em 
níveis alarmantes e o PIB caindo. As pes-
soas não tinham perspectiva de melhora e 
nessas horas o livro é um bem que perde 
muito. O Brasil ainda precisa construir uma 
cultura de leitura, enquanto isso, há uma 
diminuição do consumo”.

Questionado sobre a facilidade de en-
contrar um exemplar na internet, Veiga não 
vê isso como uma motivação para a queda. 
“A leitura é um investimento de tempo, 
quando começamos um livro, dependendo 
de sua complexidade e ritmo, gastamos em 
média 3 a 20 horas. Com a internet além 
da pessoa ter acesso ao exemplar ele tem 
um leque de entretenimento e informações 

rápidas que irão competir com o ato de ler 
um livro”.

Mas, de acordo com ele, a pirataria de 
livros ainda é um problema a ser resolvido. 
“Não podemos minimizar isso. Temos um 
trabalho permanente a fim de combater 
esse mal. E uma das principais medidas 
para isso é oferecer o livro a um preço 
mais acessível para o consumidor”. O 
valor médio de um livro, de acordo com o 
estudo do Sindicato, é de R$ 39,77, preço 
considerado alto para algumas pessoas. 
Veiga aponta que esse pensamento está 
estabelecido pela sociedade. “O custo do 
livro é um dos maiores problemas da nossa 
indústria. Mas, a verdade, é que a maioria 
das pessoas que acham caro, nem tem 
o hábito de ler. O livro diminuiu muito de 
preço nos últimos anos. Se compararmos, 
10 anos atrás, a média era de R$ 32. En-
tão, em uma década, o valor não teve um 
aumento significativo”. 

Para ele, é preciso um maior estímulo 
do consumo. “Eu sempre digo que existe 
uma diferença muito grande entre o valor 
e o preço. Muitas vezes procuramos saber 
só o preço de um exemplar, mas nosso 
papel é mostrar o valor dele em compara-
ção com as outras mídias. Porque a única 
maneira que temos para ter uma oferta 
mais acessível é aumentando a demanda 
e, consequentemente, a leitura. A Snel está 
trabalhando em uma campanha de moti-
vação que será lançada no meio do ano”.

Aumentar o consumo, é essencial 
para que novos autores sejam ingressados 
no mercado. “Num ambiente recessivo, 
o editor vai querer correr menos riscos, 
apostando em autores tradicionais que já 
tem um histórico. Nesse sentido, a internet 
se torna aliada do escritor. Hoje, existe um 
canal muito acessível para novos autores, 
que podem publicar seus livros de forma 
digital. Isso dará a ele uma primeira experi-
ência para ver se terá sucesso e interesse 
do público. Isso será importante na hora de 
encontrar uma editora”, explica.

Na contramão do mercado
O jornalista mineiro Emanoel Ferreira, 

25, recentemente lançou seu primeiro 
livro: “Já tomei uns tragos de poesia e 
prosa pra amaciar a tristeza”, e conta que 
mesmo com o mercado em queda, não se 
preocupou. “Não fico receoso a respeito 
do faturamento, porque estou começando 
uma longa caminhada. Existem pesquisas 
que apontam que um escritor começa a ser 
reconhecido depois do quinto livro, então, 

particularmente, não tenho essa ambição. 
Eu quero escrever. Se meu livro e os textos 
que produzi de alguma forma representar 
ou traduzir alguma coisa na vida de quem 
o lê, então ótimo, já ganhei”, afirma.

Contudo, ele diz que o mercado edito-
rial não foi acolhedor. “A média de leitura no 
Brasil é muito baixa. É difícil fazer literatura 
aqui, ainda mais em crise. Não dá pra viver 
da nossa escrita, precisamos sempre de 
outra carreira para garantir a renda mensal. 
Em outros países, existe até ensino supe-
rior para escritores. Pessoas que, além de 
lançar seus livros, dão palestras e aulas 
referentes à leitura”.

Mas, Emanoel já trabalha em novos 
projetos e pretende lançar ainda esse ano. 
“Estou me propondo novos desafios e pre-
tendo lançar um romance. Escrever para 
mim é uma necessidade, todo mundo que 
ama escrever tem essa sensação. Hoje 
em dia, um jovem pode fazer de tudo. E a 
literatura é uma dessas coisas. A diferença 
dela é que você faz, não porque leva jeito, 
mas porque precisa extravasar sentimen-
tos, pensamentos”, conclui. 

Segundo o site Publishnews, neste 
ano, entre os três livros mais vendidos no 
Brasil, apenas um é nacional. São eles: 
O homem mais inteligente da história, de 
Augusto Cury – brasileiro; Harry Potter e 
a criança amaldiçoada, escrita por Jack 
Thorne baseada na história da autora de J. 
K. Rowling e Quatro vidas de um cachorro, 
de Bruce Cameron, títulos aclamados pela 
mídia e super divulgados. Entretanto, entre 
os 10 mais vendidos, sete são nacionais, 
apontando que os autores brasileiros estão 
sendo mais reconhecidos e valorizados 
no país.

sem medo: jornalista mineiro aposta no 
setor e lança um livro de crônicas e poesias
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AN I V ERSAR I ANT E S

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

Toda a cidade se envolve no
carnaval em Belo Horizonte!

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

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

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

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

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

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

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

juiz de ForA

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

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

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

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

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

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

montes clAros

uBerlândiA

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

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

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

ouro Preto

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

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

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

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

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

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

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

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

Belo Horizonte

mercado central

ALEXANDRE DE MORAES – A sabatina no Senado do 
ex-ministro da Justiça deverá ser no próximo dia 21, embora Jucá 
e Renan Calheiros, tenham tentado antecipar a ida do candidato 
à Comissão de Constituição e Justiça, fracassaram. Achei que o 
presidente Temer, ainda que tenha cumprido sua promessa de 
só indicar o nome, depois que a presidente do Supremo, ministra 
Cármen Lúcia, nomeasse o novo ministro relator da Lava Jato, no 
lugar de Teori Zavascki, morto em acidente de avião no mês pas-
sado, decepcionou pelo nome escolhido. Há uma corrente muito 
grande de políticos e advogados que acha o ex-ministro um grande 
nome para o Supremo. Mas ainda continuo defendendo um nome 
técnico, que tenha exercido a magistratura em todos os níveis, 
como juiz de direito numa pequena cidade do interior até chegar a 
ser um desembargador ou ministro de algum tribunal superior. Por 
que neste caso, o presidente estaria indicando um profissional do 
direito com amplo conhecimento da nossa constituição e das leis que 
movimentam os fóruns de todo o país. Foi uma escolha política, num 
momento em que toda a classe está enterrada até ao pescoço com 
as revelações das delações premiadas da Odebrecht e de outras 
empreiteiras envolvidas no escândalo da Lava Jato. 

O ex-ministro participou de confraternização com políticos num 
barco do Lago Paranoá e tem participado de jantares e almoços, 
segundo informações já houve uma sabatina informal. Para este 
jornalista, o senhor Alexandre de Moraes está muito mais compro-
metido com a classe política, do que com a técnica jurídica.

MuLHERES DE MiLiTARES – Vai virar moda no país. As mu-
lheres de militares irem para as portas de quartéis e fazerem as 
reivindicações em nome de seus maridos, como forma de protesto 
e de os isentarem de qualquer movimento grevista. Mas na prática, 
é greve. Tudo vai depender das punições aos policiais militares 
do Espirito Santo – decisão que poderá refletir nas corporações 
de todos os outros Estados. Já há um movimento para unificar as 
reivindicações em todo o país e existe até um índice proposto, que 
é de 20%. Os governos estaduais, com raríssimas exceções, têm 
condições de atender a um reajuste como este. No entanto, há um 
exemplo clássico no Governo Federal. A magistratura e as polícias: 
Federal e Rodoviária e, ainda os militares: Exército, Marinha e 
Aeronáutica, conseguiram bons índices de aumento no Governo 
Temer, mesmo com a equipe econômica trabalhando o projeto de 
teto dos gastos que já foi aprovado. Aqui em Minas, a nossa Polícia 
Militar, embora não pareça, está mobilizada, internamente, desde a 
época em que o governador Pimentel anunciou o fracionamento do 
pagamento do funcionalismo em até três vezes ao mês.

TADEu MARTiNS – Com apenas 30 anos de cidade, o deputado 
estadual do PMDB, acaba de assumir a liderança da bancada da 
Assembleia Legislativa, formada por 33 deputados. Na legislatura 
passada ele chegou à Casa como o mais novo parlamentar de Mi-
nas. Posteriormente, ocupou cargo de secretário de Estado, também 
na condição de mais jovem da equipe do Governo de Pimentel.

Os ventos não são bons, entre o prefeito Alexandre Kalil 
e seu vice, Paulo Lamac. Resultado disso está na Câmara 
Municipal.

Nas ruas, ninguém ainda sentiu qualquer mudança na 
cidade. O prefeito Kalil pode surpreender.

Depois da decisão da justiça em favor de um motorista do 
Uber, é bem provável que este sistema de transporte encontre 
alguma dificuldade para sobreviver.

Melhor para os taxistas que têm que passar pelas regras 
impostas pela BHTrans, que além de tudo vive multando-os.

Assessoria de imprensa da prefeitura de BH, está tendo 
pouco trabalho neste início de Governo Kalil. O prefeito gosta 
de falar mais pelo Twitter.

cassione soares dias, lysio lysardo dias e o presidente do
mercado central, josé Agostinho oliveira quadros, “nem”, durante

promoção realizada no espaço de eventos do estabelecimento
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domingo, dia 19 de fevereiro 
Senhora Vera Lúcia Dutra Portugal
Ex-deputado Luiz Tadeu Leite
Rodrigo Almeida
Ex-deputado Lael Varela
Jornalista Matheus de Oliveira Souza

segunda-feira, 20
Dr. Edmundo Caldeira Brant
Maria Aparecida Venâncio 
Joaquim Pinto Sales

terça-feira, 21
Jornalista Waldir Barbosa 
Sonia Portugal 
Ex-vereadora Silvia Helena

quarta-feira, 22
Ex-vereador Geraldo Félix 
Ex-senador Hélio Costa
Senador Zezé Perrella 

quinta-feira, 23
Sra. Izabel Luiza – mulher de Nilmário Miranda 
Relines Ballesteros – Bar do Primo 

sexta-feira, 24
Vereador Wagner Messias (Preto)
Dr. Cláudio Cerqueira, Laboratório São Marcos 
Elizethe Barcelos – Contagem 

sábado, 25
Wilson da Silva Piazza – ex-jogador
Geraldo – Varejão das Tintas
Jornalista Arnaldo Viana
Sônia Baldoni

Desde a comemoração dos 
100 anos de Belo Horizonte 
e com a criação do Belo 
Horizonte Convention & 
Visitors Bureau, a cidade 

vem trabalhando o Turismo de Negócios 
e Eventos como uma vocação dita e 
falada. E neste período, várias ações e 
inúmeros acontecimentos, demonstram 
que essa vocação está se transforman-
do em vantagem competitiva na região 
metropolitana, consolidado a capital 
como importante polo para negócios e 
eventos no país. 

O BHC&VB, instituição reconhe-
cida mundialmente na promoção de 
destino de eventos, negócios e lazer, 
trabalha constantemente, e de maneira 
crescente, a Cadeia Produtiva do Turis-
mo e seu entrosamento com os setores 
produtivos, para que a plataforma de 
eventos se torne uma realidade como 
ferramenta de marketing de todos 
os segmentos empresariais. Aliado a 
isso, a cidade se tornou um forte polo 
cultural, com inúmeros atrativos locais 
e regionais, caminhando na consolida-
ção de poder ser chamada de cidade 
turística. Com destaque para o título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade 
para o Conjunto Moderno da Pampu-
lha, e o Circuito Liberdade, único na 
América Latina.

E aí está o Carnaval, crescente 
nos últimos 4 anos, através de mani-
festações espontâneas populares em 
Blocos de Rua, e mantendo a tradição 
dos Blocos Caricatos e das Escolas de 
Samba locais. Já são milhões de reais 
aplicados no maior evento da cidade, 
seja pelo poder público – através da 
Belotur – seja pela iniciativa privada – 
por meio de patrocínios. Estamos no 
período momesco desde o último dia 
11 de fevereiro, quando 31 destes blo-
cos saíram na ruas. É a festa do povo, 
diversa e inclusiva!

É fantástico o envolvimento da 
Cadeia Produtiva: na hospedagem, 
inúmeros hotéis promovendo ações nas 

mídias digitais – pacotes promocionais, 
bônus, traslados – e a estimativa é que 
cresçam 15% na ocupação no período; 
na operacionalização, fornecedores 
para eventos com suas estruturas 
de banheiros químicos, de gradil, de 
palcos – para os mais de 340 blocos 
credenciados –; agências receptivas 
oferecendo pacotes especiais, inclu-
sive de passeios ao redor da cidade 
nos intervalos dos blocos e atrações; 
e os inúmeros atrativos com horários 
especiais de abertura, incentivando 
visitas daqueles que querem ter outras 
opções culturais. Claro que o segmento 
da alimentação fora do lar, com seus 
bares e restaurantes, crescem seu 
faturamento no período, principalmente, 
aqueles em que se encontram no trajeto 
dos maiores blocos. 

A Skol, patrocinadora do Carnaval, 
oferecerá 20 eventos além do Skolrre-
ga, um escorregador de 200 metros 
no centro da cidade. Um investimento 
30% maior que em 2016, já que a 
companhia avalia que nos próximos 
anos o Carnaval em BH será um dos 
maiores e melhores do país. Marketing 
de relacionamento favorecendo a marca 
junto aos consumidores!

A estimativa é de que os 500 mil 
turistas – dentro do contingente de 2,4 
milhões de foliões – tenham um gasto 
médio diário individual de R$ 167,53, 
gerando uma arrecadação de 67 mi-
lhões em receitas turísticas. Teremos 
três palcos – Estações do Samba, na 
região Centro-Sul, com atrações de 
caráter local e regional: Praça da Esta-
ção, início da Avenida Brasil e o da Rua 
Guaicurus. Serão 20 ônibus plotados 
circulando pela Avenida do Contorno, 
coordenados com o transporte por Me-
trô, que terá horário de funcionamento 
estendido até as duas da madrugada.

Três grandes eventos, promovidos 
pela iniciativa privada e já com lotação 
quase completa – o Carnaval Exclusive 
no Mineirão, o Carnávalia no Parque 
das Mangabeiras e o Carnaval da Box 

no Mirante de Olhos D’Água, mostram 
que o empresariado acreditou e investiu 
milhões de reais, com fortes atrações 
nacionais. Grupos de outros Estados 
com reservas em hotéis, trazendo fluxo 
turístico de qualidade.

Além da ampla divulgação e pro-
moção da cidade, foram feitos investi-
mentos em tecnologia e ações sociais. 
Um aplicativo englobando todas as 
principais informações sobre o Car-
naval, uma ferramenta que interliga 
informações sobre postos de saúde, 
hospitais, banheiros químicos, bares, 
restaurantes, hotéis, câmeras Olho 
Vivo, zonas de wi-fi – disponível gra-
tuitamente para os sistemas Android e 
IOS. Através do “Carnaval de BH 2017 
Oficial” os foliões poderão acompanhar 
a programação completa, com localiza-
ção, agenda de desfiles e blocos de rua, 
escolas de samba, blocos caricatos, 
palcos, linhas de ônibus. A Campa-
nha “Carnaval Consciente” reúne um 
conjunto de ações para esclarecer a 
respeito e apoiar atitudes simples como 
evitar que as pessoas joguem lixo na 
rua, oferecer preservativos, evitar a 
exploração sexual e o trabalho infantil, 
prevenir o uso de drogas e o xixi na rua 
e, informações sobre saúde e mal-estar.

No comércio varejista já é crescen-
te o faturamento nas lojas de aluguel 
de fantasias e nas lojas que vendem 
produtos carnavalescos. Outros setores 
também estão a todo volume: já não se 
encontram costureiras com possibilida-
de de se fazer as fantasias, tal o número 
crescente de foliões interessados em 
estar a caráter. Portanto, toda a cidade 
se envolve com esse grande evento 
e faz com que o destino turístico Belo 
Horizonte tenha grande visibilidade 
positiva!

Estamos todos empolgados e os 
visitantes serão muito bem recebidos, 
respeitando as nuances de cada um, 
o que faz sentido e o que valoriza a 
cidade. Divirtam-se, enfim, é uma BH 
aos Olhos do Mundo!
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O especialista apresenta algumas formas de tratamento: Tratamento gratuito

Baixa complexidade: 

 - Indução da ovulação e coito programado: é recomendado basicamente para 
mulheres que não ovulam todos os meses. As chances podem variar de 25% 
a 30% de acordo com a idade. Custa em média R$ 1,5 mil.

- Inseminação intrauterina ou inseminação artificial – é feita por indução da 
ovulação que tem preparo seminal, antes da fecundação. Pode ser feito por 
3 ou 4 vezes. E é recomendado para pacientes jovens, abaixo de 37 anos 
que tenham leve alteração no sêmen. Custa em média R$ 4 mil.

Alta complexidade:

- Fertilização in vitro (FIV) – é feito quando existem alterações impor-
tantes nas trompas ou no sêmen e quando há falha nos tratamentos de 
baixa complexidade. Dependendo da idade, o índice de sucesso pode 
chegar a 70%. Custa em média R$ 10 mil.

inovação

O congelamento de óvulos é uma revolução no auxílio da preservação da 
fertilidade.  “Na verdade é mais uma opção para os casais jovens, que por uma 

série de motivos sociais, não querem ou não podem engravidar no momento”, explica 
o especialista. Esse programa de preservação da fertilidade pode ser utilizado por 
pacientes que serão submetidas a tratamento oncológico, assim como por mulheres 
que desejam adiar a gestação, seja por motivos próprios, sociais, laborais ou pro-
blemas de saúde. O procedimento pode ser feito em qualquer idade reprodutiva e, 
caso precise, a paciente pode usar os óvulos guardados. “E a outra indicação são 
para as cirurgias mutiladoras, que tem risco”, conclui Sabino. Esse método custa 
em média R$ 8 mil.

S A Ú D E  E  V I D A

Ariane Braga

Presidente do conselHo FederAl de AdministrAção
imprensa@comuniquese2.com.br

WAgner siqueirA

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.
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Há 4 anos, o casal Ana Bea-
triz e Carlos Silva sonham em ter 
um filho, no entanto, devido a um 
diagnóstico tardio, descobriram 
que Beatriz tem baixa reserva de 
óvulos e também dificuldade para 
ovular. Agora, as chances do casal 
reduziram muito. Essa história 
está se tornando cada vez mais 
frequente, já que um a cada cinco 

casais tem ou terão problemas de 
fertilidade, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Outra 
tendência que também pode au-
mentar essa estimativa é revelada 
pelo IBGE: mulheres brasileiras 
estão se tornando mães cada vez 
mais tarde, entretanto, o fator idade 
é decisivo para a mulher que deseja 
engravidar. 

O ginecologista e especialista 
em reprodução humana da clínica 
Vilara Sandro Sabino aponta que, 

atualmente, a taxa de infertilidade 
conjugal é em torno de 20%. Se-
gundo ele, a fecundidade no Brasil 
tem caído a cada ano, sendo 1.87, 
ou seja, menos de 2 bebês para 
cada casal. O especialista informa 
que os principais motivos são ques-
tões sociais e financeiras. “O fator 
primordial são as mudanças sociais, 
como o desejo de ter menos filhos 
e mais tarde”.

Com essas decisões, o aumento 
na procura por clínicas de reprodução 

humana tem aumentado. “A idade e 
os fatores naturais que vêm junto com 
ela, podem dificultar as chances de 
uma gravidez. A cada levantamento 
do IBGE é possível verificar que a 
primeira gravidez das brasileiras está 
cada vez mais tardia”, explica. 

Sabino alerta que quando uma 
mulher tenta engravidar próximo aos 
40 anos, ela pode enfrentar outros 
problemas como, endometriose, 
miomas etc, problemas, que, talvez, 
aos 25 anos ela poderia não ter. 

Entre as causas mais comuns 
de infertilidade, o especialista desta-
ca complicações nas trompas, com 
o sêmen e dificuldades relacionadas 
à ovulação. “As causas masculinas 
e femininas se dividem meio a 
meio”, diz. 

A pergunta mais frequente, 
principalmente, nos fóruns de 
mulheres que sonham em ser 
mães é: “Quando devo procurar 
um especialista?”. Sabino frisa 
que se a tentativa passou de 1 

ano e o casal tem menos de 35 
anos esse é o momento. No caso 
de casais acima de 35 anos o 
período é de 6 meses. “Isso não 
quer dizer que ele irá iniciar o tra-
tamento, mas poderá verificar se 
tiver algum problema, pois a natu-
reza está atuando. E é importante 
ressaltar que o profissional que 
lida com a reprodução assistida 
é especializado na área. O casal 
deve procurar, junto, pelo mesmo 
especialista”.

taxa de infertilidade conjugal
no Brasil gira em torno de 20%

Após os 35: brasileiras estão se tornando mães cada vez mais tarde

A procura por clínicas 
de reprodução humana 
tem aumentado
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A epidemia do trabalho
Eis aí um vírus que ataca todas 

as organizações. Pode destruir ou de-
sestruturar as pessoas que as com-
põem. Como não há organizações 
sem pessoas, pode assim também 
esfacelar as instituições. Competiti-
vidade, rentabilidade a curto prazo, 
avaliações individuais cumprimento 
de metas de desempenho, diminui-
ção de postos de trabalho, cobranças 
crescentes por resultados.

Problema reincidente em todo 
o mundo, os suicídios no trabalho 
apenas ganham uma projeção 
maior em organizações francesas 
como a France Telecom, a Renault 
e a Thales. Mas esses episódios 
são apenas uma parcela pequena 
explícita do problema, a parte do 
iceberg fora d´água que esconde 
uma questão bem mais complexa, 
profunda e generalizada. Nem todos 
morrem, mas são indistintamente 
atingidos. Subsistem as sequelas, 
as síndromes de pânico, os dramas 
psicossociológicos, a morte psico-

lógica, a fratura da alma humana.
Nenhuma outra doença do tra-

balho tem sido por tão longo tempo 
tão ignorada e tão pouco examina-
da. Muitos se comportam como se 
ela simplesmente não existisse. 
Textos de administração e de 
gestão de negócios sequer tomam 
dela qualquer conhecimento, des-
conhecem-na por completo. Muito 
menos examinam os compêndios 
especializados, congressos, sim-
pósios de relações do trabalho, 
recursos humanos, de psiquiatria 
e de medicina do trabalho.

Essa é uma epidemia que es-
pantosamente se apresenta para 
todos, como uma consequência 
natural, absolutamente normal nos 
termos da ideologia de mercado 
reinante no universo da sociedade 
e no mundo das organizações. 
Parece que querem nos impor o 
senso comum de que apenas se 
trata de perdas não desejadas, 
simples efeitos colaterais naturais 

do processo vigente na realidade 
da sociedade em que vivemos.

O silêncio cúmplice dos centros 
universitários de ensino e pesquisa 
em relação à questão compromete 
a sua imagem de isenção e de 
responsabilidade.

Essa epidemia tão contagiosa 
propaga-se insidiosamente por 
meio de um vírus que afeta o ser 
humano em sua essência. Para 
se contrapor aos seus efeitos, ou 
mesmo para apenas conversar 
sobre ela, impõe-se fazê-lo com 
muita prudência.

Visto como uma peste maldita, 
essa praga da epidemia do trabalho 
se acompanha de uma negação 
coletiva indiscriminada. Aqueles 
que a denunciam precisam se 
manter serenos e em defesa, para 
não serem considerados delirantes 
ou fantasistas. Eis aí um tema 
politicamente incorreto, percebido 
como inconveniente e inadequado 
ao mundo do trabalho.

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-
-UFMG) realiza inseminação intrauterina, fertilização in vitro - injeção intraci-
toplasmática (FIV) e cirurgias para infertilidade etc. 

Essa é uma alternativa para os casais que sonham em ter um filho e 
não tem condições de arcar com todo o tratamento. No entanto, segundo 
informação da assessoria de imprensa do hospital, o custo da FIV para o 
HC-UFMG é de cerca de R$ 5 mil; já o da inseminação artificial gira em torno 
de R$ 800. Para o casal, o tratamento é gratuito, mas a medicação não é 
fornecida pelo SUS e, por isso, é preciso ser adquirida pelo casal. O valor da 
medicação da FIV varia entre R$ 3 mil e R$ 5 mil; da inseminação artificial 
gira em torno cerca de R$ 500.

Como participar

1º O casal com dificuldade de engravidar deve marcar uma consulta 
em qualquer posto de saúde. 

2º Após isso, ele é encaminhado para o Ambulatório de Reprodução 
Humana do PAM da Sagrada Família.  

3º O casal participa de uma reunião com outros casais, na qual a equi-
pe médica explica como ocorre o processo e os valores da medicação. 

4º Eles são encaminhados para a primeira consulta. 
5º Com os exames todos em mãos, o casal realiza mais duas con-

sultas antes da liberação do procedimento. 
Tempo: o processo demora cerca de 3 meses. Para ingressar no pro-

grama, as mulheres devem ter idade máxima de 42 anos para fertilização 
in vitro com óvulos próprios e de 50 anos para utilização de óvulo doado.

mailto:imprensa@comuniquese2.com.br
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O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac está presente em todo o 
Estado de Minas Gerais com o objetivo de fortalecer o comércio de 
bens, serviços e turismo. A entidade atua de forma integrada para 
oferecer uma rede exclusiva de proteção e serviços, bene�ciando 
empresários, trabalhadores, suas famílias e comunidades. São 
ações que visam fortalecer a nossa economia e promover 
desenvolvimento, cultura, saúde, lazer e capacitação pro�ssional a 
milhares de pessoas. Assim, trabalhamos com você para construir 
um futuro melhor para todos.

www.fecomerciomg.org.br www.sescmg.com.br www.mg.senac.br

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
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Escolas estaduais recebem novos
computadores e outros equipamentos

O ano letivo já começou nas 
escolas estaduais de Minas 
Gerais, e, em muitas delas, 
a boa notícia é que os alunos 
poderão contar com novos 

computadores e salas de informática 
completas, com acesso à internet. 

A Secretaria de Estado de Edu-
cação (SEE) investiu mais de R$ 145 
milhões, desde 2015, na aquisição 
de mais de 45 mil equipamentos de 
informática para todas as 47 Superin-
tendências Regionais de Ensino (SRE), 
Conselho Estadual de Educação e to-
das as escolas estaduais. Os aparelhos 
estão sendo entregues, montados e 
configurados para utilização em salas 
de informática e setores administrativos 
das escolas.

“No início desta gestão fizemos um 
censo tecnológico para verificar como 
estava a situação dos equipamentos 
de informática nas escolas estaduais. 
Muitos estavam defasados e sem fun-
cionamento adequado, tanto na sala 
de informática como no setor adminis-
trativo. Assim, pudemos avaliar a real 
necessidade de cada escola”, explica 
o diretor de Tecnologias Aplicadas à 
Educação da SEE, Bruno Borges.

Neste censo foi constatado que, 
no início da atual gestão, cerca de 2 
mil escolas tinham laboratório de in-
formática. Porém, apenas 30% delas 
estavam em perfeito funcionamento. 
Com os investimentos feitos pela SEE, 
o número de salas de informática foi 
ampliado e, hoje, mais de 2 mil estão 
funcionando.

Segundo Borges, a expectativa é 
que, até o final do ano, 95% das es-
colas estaduais tenham suas salas de 
informática montadas e em funciona-
mento. “Além disso, 100% das escolas 
terão computadores para o setor ad-
ministrativo, o que parece básico, mas 
também não era realidade”, completa.

Foram adquiridos 38.910 computa-
dores, quatro mil projetores multimídia 
e 3.800 impressoras, que estão em 
processo de entrega, com previsão de 
término no primeiro semestre de 2017. 
Até o momento, todas as 47 SREs, 
o Conselho Estadual de Educação e 
mais de 1.500 escolas já receberam 
os equipamentos.

Também, nos último dois anos, 
foram investidos nas escolas estaduais 

R$ 24.388.840,45 em infraestrutura de 
rede lógica e elétrica, necessária para 
funcionamento desses equipamentos. 
“Essa ação visa a padronização do 
parque tecnológico das escolas esta-
duais e Superintendências Regionais 
de Ensino, propiciando melhores 
condições de trabalho aos servidores”, 
ressalta Borges.

Na Escola Estadual de Educação 
Especial Doutor João Moreira Sal-
les, em Belo Horizonte, no Território 
Metropolitano, os alunos vão poder 
usufruir, pela primeira vez, de uma 
sala de informática. “O que tínhamos 
estava sem uso há anos, pois a maior 
parte dos computadores nem ligava, 
de tão antigos”, conta a diretora Maria 
Aparecida Moreira.

Por se tratar de uma escola de edu-
cação especial, a expectativa é que os 
dez novos computadores, já instalados 
e em funcionamento, sejam utilizados 
para atividades lúdicas e navegação 
na internet.

“Com certeza eles vão agregar 
muito ao aprendizado dos alunos. 
Além disso, temos uma sala de equipe 
técnica, na qual ficam os profissionais 

especializados, como fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, assistente social, psi-
cóloga e terapeuta ocupacional, que 
estava com o computador queimado”, 
diz a diretora. “Recebemos quatro 
novos equipamentos para o setor 
administrativo também, o que foi uma 
benção, porque esses profissionais fa-
zem o acompanhamento detalhado dos 
alunos e precisam de um computador 
para isso”, comemora.

demanda para revitalização
Segundo o diretor de Tecnologias 

Aplicadas à Educação da SEE, Bruno 
Borges, o censo realizado pela SEE 
apontou uma demanda por mais de 
70 mil computadores para revitalização 
tanto do setor administrativo das esco-
las quanto das salas de informática.

“Mesmo com a demanda maior, 
estamos conseguindo atender bem as 
escolas estaduais, pois foi verificada 
a real necessidade de cada uma. 
Esse trabalho foi muito importante, 
pois evitou que determinada escola 
recebesse equipamento além de sua 
necessidade”, afirma.

Os computadores da sala de in-
formática da Escola Estadual Barão 
de Gorutuba, em Janaúba, no Ter-
ritório Norte, foram furtados no ano 
passado, prejudicando a utilização do 
laboratório pelos alunos. Em janeiro 
deste ano a escola recebeu novos 
equipamentos.

“Os computadores são novinhos e 
mais modernos. Os professores usam 
o laboratório para enriquecimento das 
aulas, então as novas máquinas farão 
diferença para o aprendizado dos alu-
nos”, diz a diretora Ivanilde Gusmão.

Segundo Bruno Borges, todas as 
escolas do estado receberão equi-
pamentos novos para o setor admi-
nistrativo, contando com projetor e 
impressora. “A escola que não recebeu 
máquinas para a sala de informática é 
porque tem uma em boas condições de 
uso ou porque não tem espaço físico 
ainda para montagem”, explica.

A expectativa da Secretaria de 
Educação é de atender a demanda até 
o final de 2018. “Os recursos que temos 
disponíveis não mudaram, só estão 
sendo aplicados de forma melhor”, 
finaliza Borges.

A secretaria investiu mais de r$ 145 milhões, em 2015 e 2016, na aquisição de mais de 45 mil equipamentos de informática
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SetraBH dará início 
à entrega de livros

O Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Pas-
sageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH) – dará início, no 
final de fevereiro, ao pro-
cesso de entrega de livros 
a instituições e entidades de 
Belo Horizonte interessadas 
em receber livros didáticos 
e obras literárias.

A iniciativa faz parte da 
campanha “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina”, que teve 
início em 15 de dezembro 
de 2016. Dos 42 mil livros 
já recebidos, cerca de 13 mil 
em bom estado já passaram 
por triagem e foram separa-
dos por faixa etária, gênero 
literário e nível de ensino.

As entidades e insti-
tuições interessadas de-
vem entrar em contato 
preferencialmente pelo 
e-mail patrícia.baracho@
setrabh.org.br ou pelo te-
lefone (31) 3248-7035, 
informando razão social 
da entidade ou instituição, 
CNPJ (sem houver), en-
dereço completo, telefone, 
atividade exercida, nome 
do responsável e livros 
preferidos.

O SetraBH informa que 
dará prioridade a entida-
des e instituições de Belo 
Horizonte, podendo optar 
por outras localizadas na 
Região Metropolitana de 
Belo Horizonte em razão 
do atendimento por elas 
prestado à população de 
seus municípios.

A campanha “O Livro 
Acolhe, Abriga e Ensina” 
vem recebendo livros en-
tregues aos agentes de 
bordo dos ônibus do siste-
ma de transporte coletivo 
urbano da capital mineira, 
aos atendentes das bilhe-
terias das Estações do 
BHBus e do Move, nas 
garagens das empresas 
associadas ao SetraBH e 
na sede da entidade (rua 
Aquiles Logo, 504, Flores-
ta, Belo Horizonte).

Os livros doados são 
selecionados e serão en-
tregues a creches, escolas, 
faculdades, instituições 
voltadas à alfabetização, 
casas de atenção à terceira 
idade, bibliotecas munici-
pais, comunitárias e de uni-
dades de ressocialização.

42 mil livros já foram recebidos

Jo
rn

al
 O

Te
m

po

http://www.uaitec.mg.gov.br
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
mailto:patr%C3%ADcia.baracho@setrabh.org.br
mailto:patr%C3%ADcia.baracho@setrabh.org.br
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

Daniel Amaro

Conhecer mais sobre o Sistema 
Solar, aproximar a população do 
mundo astronômico, poder contem-
plar de perto as crateras da Lua ou os 
anéis de Saturno, além de fortalecer 
o ensino e a pesquisa. Esses são 
alguns dos objetivos do Centro de 
Ciências da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), que finali-
zou a instalação do maior telescópio 
didático automatizado do Brasil para 
divulgação científica. A abertura 
oficial para visitação do público deve 
ocorrer somente em meados de abril.

Segundo o diretor do Centro 
de Ciências da UFJF, Elói Teixeira 
César, o telescópio de 20 polega-
das de diâmetro é um dos mais 
modernos e fica dentro da cúpula 
do Observatório. “O equipamento 

permite a visualização de muitos 
astros, galáxias e da atividade 
astronômica. Também temos vários 
outros aparelhos menores de 8 e 
12 polegadas, além de um próprio 
para observação do sol. Estes são 
móveis e podem ser levados para 
outros locais que não o espaço 
universitário”.

Os horários de visitação ainda 
estão sendo ajustados, mas a ideia 
é que o local também funcione no 
período da noite para observação 
lunar e de outros astros. Para 
Teixeira, o Observatório é uma 
possibilidade das pessoas terem 
acesso a um conhecimento cien-
tifico que normalmente é restrito 
aos meios acadêmicos. “Será um 
espaço aberto a visitação da comu-
nidade, estudantes, professores, 
pesquisadores, curiosos, grupos e 
escolas”, prevê.

Próximo aos telescópios está 
uma cúpula que abrigará o Plane-
tário. De acordo com Teixeira, o 
local pode receber até 90 pessoas. 
“Esse novo espaço terá exposições 
de química, física e biologia, entre 
outras atividades que vão surpre-
ender o público”.

O Observatório Astronômico 
fica na área central do campus 
da UFJF, próximo à Praça Cívica. 
O espaço possui ainda duas cú-
pulas, que abrigarão laboratórios 
e auditórios. Os equipamentos 
foram adquiridos em 2011, por 
meio de processo l icitatório, 
com investimento total de U$ 
370.482,67. Entre os materiais 
comprados estão 12 telescópios 
computadorizados, câmera com 
capacidade para fazer fotos dos 
astros, binóculos, cúpula retrátil 
com visão 360 graus.

tribunal de contas de minas inaugura 
central de controle inédita no mundo

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de 
Minas Gerais (TCEMG), 
conselheiro Sebastião Hel-
vecio, inaugurou no dia 13, 

a Central Suricato de Fiscalização 
Integrada, Inteligência e Inovação. O 
centro tecnológico de três andares é 
pioneiro por apresentar um sistema 
de fiscalização do dinheiro público 
em tempo real. “Somos o primeiro 
tribunal de contas do mundo a fazer 
este controle das notas fiscais eletrô-
nicas, com os cruzamentos e análise 
de política pública em tempo real”, 
ressaltou Sebastião Helvecio. O go-
vernador do Estado de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel, estava presente 
na cerimônia de inauguração, dentre 
outras autoridades.

O novo prédio inaugurado abriga 
agora um sistema de controle inédito, 
capaz de dar respostas 480 vezes mais 
rápidas sobre as demandas de fiscali-
zação. Esse mecanismo acontece por 
meio de um supercomputador cha-
mado Horus. Outra grande novidade 
inaugurada hoje é a sala de situação 
existente no novo edifício. Este local 
representa o núcleo de inteligência da 
instituição e foi denominada como o 
“coração” do prédio pelo presidente. 

De acordo com Sebastião Helve-
cio, o Tribunal de Contas mineiro é o 
primeiro do mundo a ter esta sala de 
inteligência que faz alertas em tempo 
real. Nela, está o setor estratégico e 
de desenvolvimento da fiscalização 
integrada.

O cidadão também ganhou um 
espaço de transparência chamado de 
painel de interatividade. O dispositivo 
permite ao cidadão acompanhar a 
gestão das contas do município por 
meio de uma tela. Para isso, basta que 
ele toque no equipamento para saber 
como está sendo gasto o dinheiro 
público. O controle é feito por meio 
do programa “Fiscali-
zando com o TCE”, que 
disponibiliza os dados e 
informações da gestão 
pública estadual e dos 
municípios fomentando 
o controle social. 

Outro produto entre-
gue ao cidadão foi a pla-
taforma Focus, solução 
tecnológica que repre-
senta mais qualidade e agilidade nas 
deliberações do Tribunal. A ferramenta 
disponibiliza aos analistas do TCE 
uma série de informações estratégicas 
sobre o município fiscalizado, o perfil 
detalhado do gestor em exercício, a 
pontuação da gestão no Índice de Efe-
tividade da Gestão Municipal (IEGM), 
dentre outros resultados.

A diretora-geral do TCEMG, Ra-
quel Simões, fez uma apresentação 
técnica sobre a história da Política de 
Fiscalização Integrada e demonstrou o 
funcionamento da sala de situação do 
novo edifício. Ela contou que o início do 
empreendimento foi impulsionado pelo 
desafio de fiscalizar um Estado com 
3.352 órgãos e entidades estaduais e 
municipais, com orçamentos que so-

mam R$ 160 bilhões, e uma extensão 
territorial maior que a da França. De 
acordo com ela, diante desse cenário, 
o projeto de fiscalização integrada 
Suricato foi idealizado pelo conselheiro 
Sebastião Helvecio em 2011, com o 
apoio dos demais conselheiros da 
Casa. A premissa básica era: fiscalizar 
mais e melhor.

Um dos investimentos para alcan-
çar este objetivo foi a aquisição do data 
center para armazenar as informações 
e dados provenientes do projeto. De 
acordo com ela, o equipamento guar-
da, atualmente, 3,38 terabyte (TB) de 
dados e com capacidade para armaze-
nar mais. “Este investimento possibili-
tou uma avanço no Tribunal”, afirmou. 
Ela também falou sobre a importância 
da base de notas fiscais eletrônicas 
cedida pelo Governo de Minas para 
comparar os valores das compras 
públicas com os preços do mercado, 
que potencializou muito o trabalho dos 
técnicos. A capacitação dos servidores 
e jurisdicionados e o uso do software 

tableau (plataforma de 
visualização de dados 
intuitiva e graficamen-
te rica) também foram 
pontos que contribuíram 
para a produção de co-
nhecimento do Suricato.

Foi ainda apresenta-
do o dashboard (painel 
de bordo) pela diretora 
do Centro de Integra-

ção da Fiscalização e de Gestão de 
Informações Estratégicas (Suricato), 
Jacqueline Gervásio. O painel é parte 
integrante da sala de situação e conta 
com telas de última geração. Ao todo, 
foram entregues 309 telas, visualiza-
das em três painéis no dashboard. Um 
quiz (jogo de perguntas e respostas) foi 
feito pela diretora-geral Raquel Simões 
para mostrar como o supercomputador 
Horus processa as informações e as 
disponibiliza no dashboard.

Homenagens
A inauguração contou com uma 

série de homenagens. Um dos home-
nageados foi Durvalino Ferreira Leme, 
operário que trabalhou na construção 
do prédio. O trabalhador acompanhou 

a obra desde o primeiro dia e recebeu 
uma placa condecorativa do presidente 
pelo esforço empreendido.

O presidente Sebastião Helvecio 
Ramos de Castro também foi homena-
geado com uma placa vinda das mãos 
do conselheiro decano da Casa, Wan-
derley Ávila. Ele classificou a gestão 
do presidente como sendo “moderna e 
arrojada” e com uma liderança sólida, 
equilibrada e serena. “A coragem é a 
marca deste colega de Juiz de Fora”, 
elogiou.

Outro homenageado foi o conse-
lheiro falecido em novembro do ano 
passado, Flávio Régis Xavier de Moura 
e Castro. O centro de Tecnologia da 
Informação, recebeu o seu nome. O 
conselheiro do Tribunal de Contas dos 
Municípios de São Paulo (TCM-SP), 
Eurípedes Sales, amigo de Flávio Ré-
gis, falou sobre a sua alegria de elogiar 
o saudoso amigo, diante da família 
que estava presente para receber a 
homenagem.

Sebastião Helvecio entregou a 
comenda José Maria de Alkmim ao 
conselheiro do Tribunal de Contas 
de Portugal, Carlos Alberto Morais 
Antunes (o juiz conselheiro foi indi-
cado para receber a comenda no 
ano passado, quando era presidente 
do Tribunal de Contas de Portugal). 
Também receberam a homenagem 
o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCE-SP), 
conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 
(indicado para a comenda em 2016); 
o conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado do Pará (TCE-PA), Luís da 
Cunha Teixeira; e a professora titular 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Sulamis Dain (os dois 
últimos indicados para a comenda em 
2015). O Colar do Mérito da Corte de 
Contas Ministro José Maria Alkmim 
é entregue a personalidades ou ins-
tituições que prestaram relevantes 
serviços ao órgão.

Outro marco inaugurado foi a 
transmissão das sessões do Pleno e 
das Câmaras, ao vivo, pela internet 
por meio do canal Youtube. As sessões 
acontecem no plenário Governador 
Milton Campos e poderão ser acom-
panhadas pelo cidadão.

o presidente do tcemg, conselheiro sebastião Helvecio, descerrou a
fita inaugural ao lado do governador do estado, Fernando Pimentel
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carnaval, samba de Boteco
é unanimidade em itabirito

Na contagem regressiva para o Itabirito Folia 
2017, o clima de Carnaval tomou conta dos 
bares itabiritenses em mais um fim de semana 
do projeto Samba de Boteco. A programação 
teve início no dia 10 no 4 Estações Grill. No dia 

11, foi a vez da Choperia e Restaurante Irmãs Coragem. 
No dia 12, o Trailler Ponto de Encontro recebeu o show 
de encerramento.

Ao ritmo de samba e pagode, a sexta-feira foi co-
mandada pela Banda Art & Samba, com a participação 
de Leo Costa. O casal Pedro Gurgel e Maristela Santana 
estava entre os mais animados. “Estivemos em todas. É 
muito bom”, afirmou a pedagoga, elogiando a proposta 
do pré-carnaval. “As bandas são boas, cada uma no seu 
ritmo”, acrescentou o aposentado.

Vocalista da Banda Art & Samba, o itabiritense Renil-
ton Teodoro Silva também fez questão de exaltar o Samba 
de Boteco, que está em sua quarta temporada. “É uma 
oportunidade muito boa. A cada ano que passa, cresce 
o público e o reconhecimento da própria prefeitura. Está 
sendo muito gratificante para nós. É sempre samba e 
pagode, é o nosso ritmo”, resumiu.

Elogiado por público e artistas, o evento também é 
unanimidade entre os proprietários dos bares e restau-
rantes participantes. Sérgio Valmir Cesário, do 4 Estações 
Grill, comemorou a oportunidade de ser uma das sedes 
pelo segundo ano no projeto. “É um projeto maravilhoso. 
Todo mundo gosta, as pessoas só elogiam. Temos que 
preparar para dar tudo certo”.

prefeito exalta sucesso do evento
Também presente, o prefeito Alex Salvador fez um 

balanço positivo do Samba de Boteco, criado em seu 
primeiro mandato. “Foi uma ideia minha, inclusive, e deu 

muito certo. É um sucesso”, comentou, destacando a 
projeção alcançada. “É um evento muito concorrido, uma 
oportunidade para as bandas e para os bares, evidente-
mente, gera mais emprego, mais renda. É disso que a 
gente precisa”.

Em relação ao Carnaval, que terá início na próxima 
semana com uma programação repleta de inovações, o 
prefeito destacou que a expectativa é positiva. “Estamos 
fazendo uma mudança que tenho certeza de que vai ser 
muito boa”.

Banda Art & Samba
comandou o Samba de Boteco
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maior telescópio didático do
Brasil é instalado na uFjF

Expectativa é de que o equipamento possa estar pronto para uso em abril
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capaz de dar

respostas 480
vezes mais

rápido
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Imagine como seria se você não tivesse um lugar 
para morar. Passasse chuva, frio, medo e fosse 
maltratado pelas pessoas. Seria difícil, né? Pois 
essa é a realidade de 30 milhões de cachorros que 

vivem nas ruas de todo o país. Apesar de, em Minas 
Gerais, 46,7% dos lares terem um cachorro – número 
maior que a média nacional, que é de 44,3% –, somente 
em Belo Horizonte, 28 mil animais não tem uma casa 
para chamar de sua.

A coordenadora de voluntários e mídias sociais 
da Rockbicho – ONG de proteção animal –, Marina 
Lobato, explica que dos animais que vivem na rua, a 
maioria são abandonados pelos donos. “Grande parte 
das pessoas alegam que o animal cresceu mais que 
o esperado, ou que tiveram filhos e não podem cuidar 
e dar a atenção que o cachorro precisa. Além disso, 
muitos reclamam das despesas e do trabalho de se 
criar um pet”.

A gerência de Comunicação do Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), informou por meio de uma nota 
que são responsáveis pelo recolhimento de 250 cães, 
por mês, na capital. E que, após resgatados, os animais 
são levados a uma clínica onde são avaliados por um 
veterinário, castrados, vermifugados e identificados por 
um microchip. Além disso, é feito um exame sorológico 
para diagnóstico de leishmaniose visceral. Feito esse 
processo, os animais esperam até 3 dias para resgate 
de seus donos e, se ninguém se apresentar nesse 
prazo, são entregues para adoção.

Com atrações para todas as 
idades e em todas as regiões da 
cidade, o primeiro fim de semana do 
“Corredor da Folia” reafirmou a voca-
ção do juiz-forano para o Carnaval. As 
atrações, promovidas ou apoiadas 
pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), 
por meio da Fundação Cultural Alfre-
do Ferreira Lage (Funalfa), tiveram 
adesão maciça da comunidade, em 
clima de animação e tranquilidade.

A largada foi dada no Museu Fer-
roviário de Juiz de Fora, com a “Ma-
tinê da Trupe Gabizoca”, que reuniu 
dezenas de crianças, acompanhadas 
por familiares. Além do grito de Car-
naval, com direito a muito confete 
e serpentina, a novíssima geração 
de foliões participou de gincanas e 
brincadeiras, além de maquiagem, 
tererê, pintura artística e oficina de 
bijuterias com os personagens “Gabi 
Gabizoca”, “Gabizoco” e ajudantes.

A farmacêutica Deborah Miranda, 
35 anos, moradora no bairro Teixei-
ras, acompanhou o primeiro Carnaval 
de sua filha, Luisa, 7 meses, no Mu-
seu Ferroviário: “Estou achando tudo 
muito bonitinho. O clima é familiar e o 
horário muito bom para as crianças. 
Luisa está se divertindo muito com 
todo esse movimento”.

O “Bloco da Plur” animou a Praça 
Antônio Carlos, com muita alegria e 
energia positiva. Tendo como objetivo 

transmitir os sentimentos de paz, 
amor, união e respeito, o festival 
da cultura proporcionou aos foliões 
diversas atividades, como meditação, 
slackline, varal cultural, oficina de 
mandala e feira hippie, além de es-
paço kids para a criançada se divertir. 
As apresentações musicais ficaram 
por conta das bandas Constelar, Me 
Gusta Xagusta, AudioCrew e Efême-
ra e a discotecagem foi comandada 
por Drop e DJ Felipe Cabide.

Para a estudante Marina Cruz, 
21, moradora do Cascatinha, o bloco 
foi uma ótima oportunidade para en-
trar em contato com práticas culturais 
diferentes e compartilhar experiên-
cias com outras pessoas: “Achei 
muito bacana a ideia de oferecerem 
tantas opções de atividades para a 
gente. Essa troca de conhecimento, 
com as oficinas e as apresentações, 
é muito legal, porque, além de se 
divertir, a gente aprende um pouco 
também!”

Entre os 14 blocos que desfilaram 
estava o “Arteria”, que reuniu cente-
nas de pessoas na Praça Presidente 
Kennedy, no Bairro Paineiras, com 
proposta de folia cultural. A progra-
mação incluiu teatro infantil, contação 
de histórias, discotecagem e shows 
com os grupos Capivara Endiabrada 
e Guerreiras de Clara. “Esse bloco 
resume o espírito do carnaval, que 

é essa mistura de pessoas. Gente 
com histórias e culturas diversas que 
se encontram para celebrar a vida”, 
analisou o professor aposentando 
Fernando Souza, 56 anos, morador 
em São Pedro.

Na zona Norte, a Praça do Cen-
tro de Artes e Esportes Unificados 
(CEU) recebeu os sambistas Ales-
sandra Crispin e Thiago Miranda no 
domingo. Nem o forte calor afastou 
o público, que cantou clássicos 
do samba nacional e músicas 
autorais dos artistas. “Agradeço à 
Funalfa por mais uma parceria bem 
sucedida. Cantar em Juiz de Fora 
é sempre bom, aqui na zona norte 
é especial. Nasci, cresci e ainda 
moro aqui. Estou feliz por dividir 
esse dia com amigos,” declarou 
Alessandra.

“Benfica merece uma praça 
assim. Aqui tem opções para toda a 
família. Minhas netas estão no parqui-
nho, e eu vim curtir a Alessandra. Sou 
fã dela e adoro carnaval”, festejou a 
aposentada Dionéia Ribeiro, 58 anos.

Dezenas de blocos desfilam 
nos próximos dias como parte do 
pré-Carnaval de Juiz de Fora. Es-
tão programados também diversos 
shows e o desfile oficial das escolas 
de samba. Confira a programação 
completa no hotsite pjf.mg.gov.br/
carnaval.

Brasil tem 30 milhões de animais vivendo nas ruas
Somente em Belo Horizonte, estima-se que 28 mil cães não possuem um lar

conheça a página da rockbicho
https://www.facebook.com/rockbichooficial/

 e do Adote um Amigo
https://www.facebook.com/adote1amigobh

Superação
A estudante de enfermagem Thaís Diniz, 

já adotou vários cachorros. E conta a história 
emocionante de um deles. “O nome dele era 
Duque. Encontramos ele na pracinha próxima 
a minha casa. Ele estava assustado e muito 
agressivo, não deixava ninguém se aproximar. 
Mas alguns garotos começaram a maltratar ele. 
Bateram, deram até maconha para ele comer. 
Por fim, soltaram um pitbull para matá-lo. Vendo 
que nada acontecia, atearam fogo nele ainda 
vivo. Mas, não sei como, o fogo apagou e o 
Duque se escondeu entre algumas pedras”.

Thaís recorda que após isso, ele ficou muito 
fraco. “Conseguimos resgatá-lo e o levamos ao 
veterinário. Ele ficou uns 10 dias internado e 
voltou bem debilitado, com muitos ferimentos 
e medo. Depois de um tempo, sob nossos cui-
dados, ele melhorou. Se revelou um cãozinho 
lindo. Viveu por muito tempo e depois se foi”.

Para ela, a adoção sempre será a primeira 
opção. “O mercado animal é muito explorador 
e meu amor por eles não me deixa contribuir 
com isso. A sensação de resgatar um cachorro 
e fazer ele conhecer a felicidade e o amor, é 
impagável e muito gratificante”, conclui.

conscientização
Marina acredita que algumas me-

didas deveriam ser tomadas para di-
minuir o número de abandonos. “Nós 
de ONGs e os protetores de animais, 
defendemos a ideia da castração a 
fim de diminuir a superpopulação de 
uma forma humanitária. Antes, era 
usado a eutanásia que, agora, está 
proibida e que não foi eficiente, além 
de ser completamente desumano. 
Também, é preciso educação nas es-
colas, que é o que nós da Rockbicho 
tentamos fazer. Principalmente, com 
as crianças. Temos que estimular 
a ideia de que o abandono causa 
sofrimento e tudo o mais”.

Ela acrescenta ainda que a 
pessoa deve pensar muito antes de 
adotar ou até mesmo comprar um 
animal. “Tem que ver se todos ao re-
dor estão dispostos a ter um animal. 
Se financeiramente eles poderão 
arcar os custos do veterinário, banho 
e ração. E se o espaço da casa é o 
suficiente para o porte do cachorro”.

Adoção
Ainda segundo o CCZ são realizadas parcerias 

com várias ONGs e feiras de adoção. A promoção 
desses eventos tem o objetivo de encaminhar para 
um lar responsável os animais que são recolhidos 
das ruas de BH. Por meio do projeto “Adote um 
Amigo” já foram realizadas 200 feiras de adoção e 
mais de 2 mil animais tiveram a oportunidade de 
ganhar um lar.

Paralelo ao trabalho do CCZ, várias pessoas se 
sensibilizam com os animais abandonados. Uma 
delas é a designer gráfico Lorena Parreira, que, além 
de seu gato e cachorro, ambos adotados, resgata os 
bichinhos nas ruas. “Desde os 12 anos, eu pego e 
cuido na minha casa, mas depois de um tempo, fui 
conhecendo, através das redes sociais, protetores de 
animais e grupos que fazem o mesmo trabalho que 
eu, eles me ajudam muito, principalmente, com as 
despesas e a conseguir lares temporários para eles”. 

Lorena conta que foi motivada pelo amor que 
sente pelos animais. “Para mim é muito natural 
ajudar. Infelizmente, as pessoas maltratam muito os 
cães e gatos abandonados, inclusive, quando são 
vira-latas. Grande parte dos indivíduos que procuram 
um animal, prefere os de raça. Mas, o certo seria 
amarmos os animais independente disso”.

cerca de 250 animais
são resgatados por
mês na capital mineira

Adote

Atenção: caso o seu cão esteja desaparecido, entre em
contato com a zoonoses, ele pode ter sido recolhido.
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“corredor da Folia” reúne
gerações em juiz de Fora

o evento contou com bandas que fizeram a alegria dos foliões
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o rádio é vocÊ

O rádio é a invenção 
mais próxima, mais 
útil e mais presente no 
dia a dia das pesso-
as. Pai da televisão e 

muitos anos antes de ver nascer 
a impressionante internet com 
seus braços de polvo – YouTube, 
Facebook  e WhatsApp –, o rádio 
já fazia suas estripulias, difun-
dindo a música,   oferecendo 
entretenimento e informações, 
prestando serviços com  ra-
pidez, eficiência e agilidade, 
além de criar ídolos, graças a 
uma  versatilidade espantosa. 
Deve-se ao rádio, o incremento 
da música nativa brasileira, do 
Carnaval, do futebol, dos hábitos 
e manifestações populares e das 
eleições no país.

Foi com esse ideal que 
E d g a r d  R o q u e t t e - P i n t o 
(1884/1954), médico, educa-
dor e empreendedor, colocou 
no ar a primeira emissora do 
Brasil, a Sociedade Rádio do 
Rio de Janeiro, em 1922, depois 
Rádio Ministério da Educação 
e Cultura, hoje Rádio MEC, 
que mantém uma programa-
ção eminentemente cultural e 
educativa.

Com a tecnologia avançan-
do a todo instante, em todos 
os sentidos, o rádio nunca se 
acomodou: foi se aperfeiço-
ando, como veículo popular 
de comunicação de massa, 
reinventando-se à procura de 
novos caminhos para resistir a 
todas as crenças e afirmações 
de supostos entendidos, que 
anunciaram a sua morte, no 
início dos anos 50, com o sur-
gimento da televisão no Brasil. 
E erraram feio.

A televisão herdou e levou 
de graça tudo de bom e de me-
lhor que o rádio tinha: apresen-
tadores, cantores, humoristas, 
redatores, poetas, escritores, 
músicos, narradores, jornalis-
tas, programas de auditório, 

novelas, programas educativos, 
shows musicais, transmissões 
esportivas e os grandes ídolos. 
Quando a televisão passou a 
fazer transmissões em cores, 
aí é que a coisa pareceu ter 
ficado preta para o rádio. Mas, 
por obra de Deus e da tecno-
logia, ao mesmo tempo, surgiu 
também uma ação salvadora: 
a transmissão em FM – fre-
quência modulada – um salto 
espetacular com a nova faixa 
no dial e o hábito do radinho à 
pilha, leve, portátil e com som 
limpinho, uma verdadeira febre 
que se espalhou por toda parte 
em todos os lugares e livre de 
interferências.

Mais recentemente, o ad-
vento de computador, celular, 
iPad, tablet, iPhone, smartpho-
ne também veio acrescentar 
mais audiência e popularidade 
ao rádio, que circula serelepe e 
sem fios elétricos, pelas mãos, 
ouvidos, pescoços e em bolsas 
a tiracolo de jovens estudantes, 
adolescentes e adultos, cada 
um em sua faixa de segmento. 
E o rádio é companheiro tam-
bém em passeios ao ar livre, 
em pescarias, nas praias, nas 

caminhadas, nos carros, em 
bicicletas e nas arquibancadas, 
acompanhando as emoções 
vividas nos campos de futebol.

A tecnologia continuou fa-
zendo a sua parte, avançando 
sempre e o mundo ganhou a 
transmissão via satélite, que o 
rádio adotou, imediatamente, 
permitindo imensas possibili-
dades de trabalho e oferecen-
do aos ouvintes algo quase 
inacreditável: a transmissão e 
recepção perfeitas e imediatas 
de qualquer parte do mundo, 
com as pessoas se interagindo, 
como se estivessem proseando 
na sala ou na varanda da casa. 

Essas considerações são 
feitas na segunda-feira, 13 de 
fevereiro de 2017, data em 
que a ONU – Organização das 
Nações Unidas – resolveu ce-
lebrar, mundialmente, o veículo 
rádio, esse pioneiro meio de 
comunicação de massa, nosso 
amigo e companheiro de todas 
as horas.

A frase adotada pela ONU 
para marcar a data no mundo 
está reproduzida no título deste 
texto e é muito apropriada: O 
RÁDIO É VOCÊ!
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pelo amor de Deus. Um pastor evan-
gélico foi à Justiça pedir reconhecimento 
de vínculo empregatício com a Igreja Mun-
dial do Poder de Deus. Mas a 1ª Turma do 
TRT do Rio de Janeiro negou provimento 
do recurso. Os desembargadores, que 
acompanharam o voto da relatora Mery 
Bucker Caminha, entenderam que o 
trabalho dele estava ligado ao exercício 
voluntário da fé. Amém.

Sucessão familiar na folia. A em-
presária Flora Nair Giordano Gil Moreira 
e Flora Gil, estão se aposentando do 
Carnaval baiano. Após 19 anos, essa será 
a última folia dela à frente do Camarote 
2222. Neste período, passaram por lá, 
além de muitas celebridades nacionais, 
famosos como o arcebispo Desmond 
Tutu, Bono Vox e a banda U2, Naomi 
Campbell, Quincy Jones, a rainha Sílvia 
da Suécia e tantos outros.

Assassinatos de LGBTs. Há 37 
anos, o Grupo Gay da Bahia coleta dados 
sobre a violência contra LGBTs. O resulta-
do de 2016, uma mostra de que, nos dias 
de hoje, desgraça pouca é bobagem, é o 
de 343 assassinatos. Uma morte a cada 
25 horas – um recorde. E o número cres-
ce: em 2000, foram 130; em 2010, 260.

Governo vai lançar medidas mi-
croeconômicas. O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, afirmou que o governo 
deve anunciar na próxima semana um 
pacote de reformas microeconômicas 
para estimular a economia. Sem dar 
detalhes, disse tratar-se de medidas já 
discutidas pelos ministérios da Fazenda, 
do Planejamento e pelo Banco Central.

Contribuintes já podem aderir 
ao Refis. A Receita Federal publicou a 
regulamentação e iniciou o período de 
adesões ao programa de regularização 
tributária do governo, já apelidado de 
Refis. Pessoas físicas também poderão 
usufruir do parcelamento de débitos. 
O prazo para parcelamento de dívidas 
tributárias e previdenciárias por pessoas 
físicas, empresas e órgãos públicos se 
estende até 31 de maio e não prevê, 
originalmente, perdão de multa e juros. 
A medida foi desenhada como forma 
de dar alívio a grandes empresas, com 
dificuldades de caixa em razão da crise 
econômica, e para reforçar os cofres pú-
blicos e ajudar fechar as contas este ano. 
A expectativa do secretário da Receita 
Federal, Jorge Rachid, é de arrecadação 
de R$ 10 bilhões.

E o topless? vai rolar? Não vai 
ser fácil gravar cenas da série “Rio de 
topless”, do Canal Brasil, nas praias da 
cidade. A equipe de produção teve a licen-
ça negada pela gestão de Eduardo Paes, 
sob a alegação de que a presença de 
mulheres sem a parte de cima do biquíni 
poderia ser enquadrada como atentado ao 
pudor. O pedido vai ser refeito, agora ao 
governo Crivella, para que as gravações 
comecem ainda em fevereiro.

c A n A l   A B e r t o sucessão esquentAndo

AmAzÔniA nAdA intocAdA

PrevidÊnciA: idAde e trAnsição
são inegociáveis PArA o governo

As eleições para a presidência do Cruzeiro Esporte 
Clube e para a direção do seu Conselho Deliberativo 
estão esquentando os bastidores do clube. O ex-pre-
sidente Zezé Perrella é quem está liderando as pes-
quisas de intenção de voto. Quanto ao vice-presidente 
na chapa de Perrella, o atual presidente do Conselho 
Deliberativo, João Carlos Gontijo de Amorim, tem a 
preferência entre os conselheiros efetivos e natos. 
São candidatos também ao cargo de vice-presidente, 
os conselheiros José Maria Fialho e Sérgio Santos Ro-
drigues. Quanto ao Conselho Deliberativo, os nomes 
citados são José Cezário Almada Lima, Celso Tolentino 
e José Eustáquio Lucas Pereira.

Devido ao intenso desmatamento da Floresta Ama-
zônica, geoglifos que passaram séculos escondidos 
pela vegetação estão sendo descobertos numa região 
do Acre. Os primeiros foram identificados no fim da 
década de 1970 e, desde então, mais de 450 já foram 
localizados. A presença dessas grandes estruturas ge-
ométricas construídas por antigas populações desafia 
a idéia de que a Amazônia é um ecossistema intocado. 
Um novo estudo, publicado no periódico “Proceedings 
of the National Academy of Sciences” (PNAS), mostra 
que os povos que habitavam a área já realizavam o 
manejo florestal há pelo menos 2 mil anos.

Quatro pontos são sagrados para o governo na 
proposta de reforma da Previdência, que começará 
a ser discutida em comissão especial da Câmara dos 
Deputados esta semana. Integrantes do governo afir-
mam que uma idade mínima de 65 anos para homens 
e mulheres; uma regra de transição com pagamento 
de pedágio de 50% ou seja, um acréscimo de 50% 
sobre o tempo que falta para a aposentadoria (somente 
para homens com 50 anos ou mais e mulheres a partir 
dos 45 anos); e mudanças no cálculo de pensões e 
benefícios assistenciais são cruciais para que a reforma 
cumpra o papel de tornar a Previdência sustentável.

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

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

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

Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1890 – Sala 1104 - Bairro Sion - Belo Horizonte/MG - CEP: 30320-000
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SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMÁTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

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

Os novos conselhos De-
liberativo e Fiscal do 
Consórcio Intermunici-
pal de Saúde dos Vales 

(Cisvales), foram eleitos em 
assembleia geral extraordinária 
realizada no auditório do Hos-
pital Municipal de Ipatinga. A 
implantação do SAMU Regional 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência), que beneficiará di-
retamente cerca de 770 mil pes-
soas da Região Metropolitana 
do Vale do Aço e Microrregião 
de Caratinga, será a primeira 
atuação efetiva do organismo.

 O prefeito de Ipatinga Se-
bastião Quintão, foi eleito em 
chapa única como presidente 
do Conselho Deliberativo, que 
cumpre mandato de dois anos. 
Segundo o chefe do Executivo 
de Ipatinga, a reunião foi um 
passo importante para a con-
formação jurídica do Consórcio 
para reconhecimento nas esfe-
ras estadual e federal. “Estamos 
trabalhando de forma coletiva, 
priorizando a operacionalização 
de serviços na área da saúde 
que trarão melhorias a toda 

nossa região. Nós queremos 
ver o nosso povo sorrindo outra 
vez”, enfatizou.

SAMU Regional
O projeto do SAMU Regio-

nal prevê a instalação de 15 
bases em pontos estratégicos, 
integrando diversas cidades, de 
Antônio Dias a Caratinga. Em 
Ipatinga será implantada uma 
Central de Regulação dotada de 
uma Unidade de Suporte Avan-
çado (USA) e três Unidades de 
Suporte Básico (USB).

Com previsão de movimen-
tar em 2017 recursos mensais 
da ordem de R$ 2,8 milhões – 
pactuados entre União, Estado 
e municípios –, o Cisvales conta 
atualmente com 20 municípios, 
podendo chegar a um total de 
35. A próxima reunião do Con-
sórcio, quando será aprovado o 
orçamento anual para o exercí-
cio de 2017, está marcada para 
o próximo dia 14, às 14h, no 
auditório do Hospital Municipal 
de Ipatinga. Na mesma ocasião, 
serão apresentados os novos 
municípios associados.

Um encontro gestores da Edu-
cação reuniu diretores, vice-dire-
tores, coordenadores e membros 
da Secretaria de Educação para 
apresentação do planejamento 
pedagógico para o ano de 2017 
e a nova estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação. O encon-
tro contou com a participação do 
prefeito Júlio Pimenta e do vice, 
Tico Miranda e foi realizado na 
última semana, no auditório da 
Fundação Gorceix.

O prefeito deu boas vindas a 
equipe de gestores falou das pers-
pectivas para a Educação à partir 
do plano de governo e afirmou que 
a escola é o pilar da mudança e 
da renovação da sociedade e, por 
isso, a Educação precisa ser prio-
ridade para todos. Júlio ressaltou 
o seu compromisso com o diálogo 

para uma gestão de portas abertas, 
ouvindo os interlocutores na busca 
de soluções para cada setor.

  “Se ouvirmos mais as crian-
ças, não erraremos porque elas 
são sempre muito sinceras e falam 
aquilo que sentem e vêem”. “Para 
nós, a prioridade é a criança e não 
podemos mais deixar nenhum me-
nino ou menina fora da escola ou 
desassistida”, enfatizou.

Júlio ainda alou ainda do es-
forço para a limpeza e capina nas 
escolas, serviços que, segundo 
ele, foram abandonados pela admi-
nistração passada, além da dívida, 
que só no setor de Educação passa 
dos 8 milhões de reais. O prefeito 
reforçou o compromisso com o 
piso nacional da educação, que 
atualmente há uma defasagem. Ele 
disse que o atual momento exige 

contenção, mas o planejamento 
segue para o mais breve possível.

Ele disse que um de seus com-
promissos também será realizado, 
que é a eleição para diretores e 
sem restrição de candidaturas. 
Assim, a comunidade terá oportu-
nidade de melhor escolha do gestor 
que ela achar que se identifica 
mais com a unidade escolar. Para 
a qualificação, ele falou do estudo 
de novas parcerias, principalmente 
com a Ufop e o IFMG para valorizar 
a mão de obra local. Reforçou a 
importância do estudo das artes 
nas escolas e o incentivo às prá-
ticas culturais da cidade, como a 
participação nas várias entidades 
de Ouro Preto e exemplificou as 
bandas e corporações musicais. 
Além disso, salientou a reestrutu-
ração da Casa do Professor.

Prefeito de ipatinga é
eleito presidente do cisvale

presidente 
Sebastião de Barros Quintão
(prefeito de Ipatinga)

1º Vice-presidente
Marcus Vinícius
(prefeito de Coronel Fabriciano)

2º Vice-presidente
Welington Moreira
(prefeito de Caratinga)

Secretário Geral
Geraldo Hilário
(prefeito de Timóteo)

conselho deliberativo

conselho Fiscal
presidente
Geraldo Magela Borges de Castro
(prefeito de Marliéria)

Vice-presidente
Denilson Andrade de Assis
(prefeito de Joanésia)

Secretária Geral
Luzia Teixeira de Melo
(prefeita de Santana do Paraíso)

A implantação do sAmu regional é uma das prioridades

PM
I

Gestores da Educação de Ouro 
Preto definem atuação para 2017

gilvan Pinto Tavares e Daniel nepomuceno comemorando o resul-
tado positivo da volta das duas torcidas no jogo cruzeiro e Atlético
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gomeslc200@yahoo.com.br

luiz cArlos gomes

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

As secretarias de Esta-
do de Esportes (Se-
esp) e de Educação 
(SEE) assinaram um 

acordo de cooperação para exe-
cução do Minas Esportiva Gera-
ção Esporte em escolas da rede 
estadual em 200 municípios.

Com a assinatura do do-
cumento, o próximo passo é 
a abertura de um edital para 
seleção das cidades que conta-
rão com os núcleos do progra-
ma. Em cada município, será 
selecionada uma escola que 
atenderá 100 crianças e ado-
lescentes de 7 a 15 anos com 
atividades esportivas e recre-
ativas no contraturno escolar.

Para o secretário de Esta-
do de Esportes em exercício, 
Ricardo Sapi, a assinatura do 
acordo de cooperação reafir-
ma a parceria da Seesp e da 
SEE, que já realizam juntas 
os Jogos Escolares de Minas 
Gerais (JEMG).

“A execução do Geração 
Esporte neste novo formato, 
de forma cooperada, é im-
portante para ampliarmos a 
capilaridade das ações de 
fomento ao esporte de for-
mação e mostrar para nossas 
crianças e adolescentes que a 
prática esportiva e os estudos 
se complementam. Nossa 
preocupação é, antes de tudo, 

contribuir para a formação de 
cidadãos comprometidos com 
o bem-estar e com a socieda-
de em que vivem”, diz Sapi.

Já a secretária de Estado 
de Educação, Macaé Evaris-
to, comemora a parceria, que 
para ela é fundamental para 
fortalecer e expandir o aten-
dimento à educação integral. 
“Temos que articular e pensar 
em outras parcerias para 
fortalecer o programa, com 
o objetivo de complementar 
as atividades no contraturno 
escolar naquelas escolas 
que ainda não contam com 
ensino em tempo integral”, 
completa.

Reconhecimento. Esse é o objetivo 
maior da ação que a AMCE – Associa-
ção Mineira de Cronistas Esportivos e 
a FMF – Federação Mineira de Futebol 

estão realizando durante o Campeonato Minei-
ro para homenagear os cronistas esportivos 
de todos os tempos. Iniciamos com os com-
panheiros já falecidos, na sequencia vamos 
reverenciar os veteranos, muitos já aposen-
tados, outros em plena atividade.  Em cada 
rodada do campeonato, um jogo é escolhido 
para sediar o evento.

Já homenageamos os saudosos Felipe 
Drummond. Osvaldo Faria, Fernando Sasso, 
Kafunga, Jairo Anatólio, Dirceu Pereira, Waldir 
de Castro, Benjamin Abiliac, Roberto Drum-
mond e Vilibaldo Alves.

Familiares são, especialmente, convidados 
e antes do jogo recebem uma placa especial 
das mãos do jovem presidente da Federação 
Mineira de Futebol, Castellar Modesto Guima-
rães Neto e deste presidente da AMCE.   É um 
momento de alegria e profunda emoção com 
muitos abraços, palmas, choros e fotos. 

cidade de jeceaba/mg receberá o
campeonato mineiro de motocross

Sobre Jeceaba

Jeceaba compõe a 
região metropolitana de 
Belo Horizonte, localizada 
a 120 quilômetros ao sul 
da capital. O município 
tem 6 mil habitantes, sen-
do que mais da metade 
são considerados popu-
lação rural. A cidade tem 
origem em 1910, quando 
trabalhadores brasileiros, 
italianos, portugueses e 
espanhóis se aglomera-
ram na região para cons-
truir um trecho da Estrada 
de Ferro Central do Brasil, 
que ligava Conselheiro 
Lafaiete e Belo Horizonte. 
Mas foi apenas em 1953, 
que o então distrito de 
Jeceaba foi emancipado 
da cidade de João Ribei-
ro e ganhou autonomia. 
Atualmente, a principal 
atividade econômica é a 
siderurgia, que represen-
ta cerca de 70% da renda 
municipal.

A primeira etapa do Campeo-
nato Mineiro de Motocross 2017 
será em Jeceaba, situada a 120 
quilômetros de Belo Horizonte. O 
evento, que ocorrerá nos dias 17, 
18 e 19 de março, é inédito na cida-
de. “Estamos com a expectativa lá 
em cima. Houve muita repercussão 
em Minas Gerais e fora do Estado. 
Esperamos ter cerca de 500 pilotos 
inscritos nessa primeira etapa do 
campeonato, o que será um recor-
de”, afirma o presidente do Moto 
Clube Cassios Racing e organiza-
dor do evento, Cássio Marques. 

De acordo com ele, a prova terá 
participação de nomes de todo o 
país. “Os melhores pilotos do Cam-
peonato Brasileiro de Motocross 
estarão em Jeceaba para correr o 
mineiro”, conta. 

No dia 17, as 20h30, os es-
pectadores poderão assistir a 
uma apresentação de wheeling – 
modalidade em que pilotos fazem 
manobras radicais com motos de 
rua, apresentado pela equipe Alto 
Giro Pro Tork. Nos dias 18 e 19, 
ocorrem os treinos e as provas 
das 15 categorias do campeonato. 
A programação será divulgada em 
breve. 

O prefeito da cidade, Fábio 
Vasconcelos, também está com 

boas expectativas. “Não tenho 
dúvida que será um sucesso. Gran-
des nomes do motocross estarão 
presentes na competição. Toda a 
economia do município deve ser 
positivamente impactada, direta ou 
indiretamente, com a realização da 
prova. Jeceaba será reconhecida 
nacionalmente e novos eventos 
certamente acontecerão no nosso 
Município”, destacou.

O público deve ser de mais de 
10 mil pessoas, segundo estima-
tivas da organização do evento. 
De acordo com a Cassios Racing, 
além dos moradores da própria 
cidade-sede, fãs de municípios vi-
zinhos devem comparecer em peso 
para acompanhar as competições.

Além de movimentar a econo-
mia local, o vereador de Jeceaba, 
Juninho do Batista, acredita que o 
evento trará outros benefícios para 
a cidade. “O legado que o cam-
peonato deixará à nossa cidade 
como turistas, atletas visitantes da 
pista, que será mantida para treinos 
e futuros eventos, gera grande 
expectativa, alegria e satisfação 
para mim como vereador e para 
todos nós Jeceabenses que luta-
mos juntos para que a instituição 
se mantenha de portas abertas”, 
afirmou. 

o evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de março
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Secretarias assinam acordo para
Geração Esporte em 200 municípios

Parceria tri partícipe

Além das secretarias de 
Estado de Esportes e Educa-
ção, os municípios que forem 
selecionados, por meio do 
edital, para execução do 
Geração Esporte também 
integrarão a parceria, sendo 
responsáveis pela cessão do 
espaço para as atividades do 
programa.

A Seesp fornecerá o ma-
terial esportivo, os uniformes, 
além de viabilizar a qualifica-
ção técnica dos profissionais 
e fazer a coordenação geral 
da iniciativa, enquanto a SEE 
cederá seus professores 

de Educação Física para 
ministrar as aulas e fará o 
acompanhamento presencial 
das atividades.

Quando foi criado, o Ge-
ração Esporte era promovido 
pela Secretaria de Estado de 
Esportes em parceria com 
municípios e instituições de 
ensino superior que conta-
vam com curso de gradu-
ação de Educação Física. 
Entre 2011 e 2016 cerca 
de 63 mil crianças e ado-
lescentes foram atendidos 
pela iniciativa. O acordo de 
cooperação assinado com a 

Secretaria de Estado de Edu-
cação marca o início de um 
novo formato do programa.

O Programa Minas Es-
portiva Geração Esporte tem 
como objetivo promover o 
esporte nas suas diferentes 
dimensões, através das vá-
rias modalidades, para que 
a criança ou adolescente 
desenvolva sua trajetória 
esportiva, incorporando em 
sua formação integral os 
valores do esporte, favore-
cendo para que se tornem 
jovens protagonistas nas 
suas comunidades.

macaé evaristo: “temos que articular e pensar em outras parcerias para fortalecer o programa”

Re
na

ta
 S

ilv
a/

Se
es

p

homenagens

A ideia foi sugerida pelo companheiro Orlando 
Augusto, durante uma descontraída roda de con-
versa e prontamente acatada pela AMCE e FMF. 
A ação será permanente e a cada Campeonato 
Mineiro, ao longo dos anos, vamos saudar vários 
companheiros da crônica esportiva de Belo Hori-
zonte e do interior de Minas.  

É uma homenagem simples, mas de profundo 
significado. Afinal foram eles que abriram as trilhas 
tortuosas e desconhecidas que serviram de guia 
para construção da bonita e bem pavimentada his-
tória da nossa comunicação esportiva e do próprio 
esporte mineiro. 

Tinham a disposição apenas o talento nato, a 
garra e a vontade de fazer bem feito. Lutaram mui-
to, enfrentaram desafios gigantescos, dedicaram 
boa parte de suas vidas ao sonho de ser cronista 
esportivo, mas se transformaram em grandes 
profissionais, fizeram escola, formaram público e 
levaram a informação e a valorização do esporte 
mineiro, em especial do nosso futebol, a todos os 
cantos de Minas, do Brasil e do mundo.

Prestar essa singela homenagem é também 
uma forma de agradecer o público. Muitos se 
lembram com carinho dos grandes narradores, co-
mentaristas, repórteres, redatores, colunistas e até 
mesmo do pessoal técnico que marcaram época 
no rádio, na televisão e nos impressos.  

Temos recebido centenas de mensagens, 
agradecendo e aplaudindo a iniciativa. Uma prova 
que todos estão bem vivos na memória de várias 
gerações.    

Entretanto, realizar essa ação não é tarefa fácil. 
Encontrar familiares dos companheiros já falecidos 
ou aposentados é uma árdua missão. Contamos 
com o apoio de muitos colegas e amigos para 
descobrir onde estão. Quem puder ajudar dará 
uma bela contribuição. 

Vale destacar que essas homenagens fazem 
parte de um projeto maior da AMCE desde o iní-
cio da nossa gestão, ou seja, resgatar, preservar 
e valorizar a memória da entidade e dos seus 
associados. 

Sendo assim, apoiamos a produção e edição da 
Enciclopédia do Rádio Esportivo de Minas Gerais, 
um trabalho inédito e excepcional das jornalistas 
Nair Prata e Maria Cláudia dos Santos com a bio-
grafia de centenas de cronistas esportivos.  

Recuperamos várias placas, troféus, flâmulas, 
matérias, histórias e diplomas, agora expostos em 
nossa sede. Além de inúmeras fotografias de todos 
os tempos que estão sendo digitalizadas e breve 
disponibilizadas no site da entidade. 

Organizamos várias entrevistas especiais com 
cronistas esportivos, contando sua história, que já 
está disponível no site. Com apoio voluntário do 
fotografo Osmar Ladeia estamos registrando, em 
todos os jogos, a nossa turma trabalhando – todas 
as fotos também estão no site.

Assim, valorizando o imenso e importante tra-
balho realizado no passado, apoiando, integralmen-
te, os companheiros do momento, mas de olho no 
futuro, a AMCE vai construindo sua história. Jovem 
e saudável aos 78 anos que serão completados em 
julho, estamos preparados para novos desafios, 
certos de que sem a presença firme, constante 
e independente do cronista esportivo, o nosso 
esporte não seria tão forte e respeitado.

Osvaldo Faria foi um dos primeiros homenageados
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http://www.esporte.mg.gov.br/
http://www.esporte.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/
http://www.educacao.mg.gov.br/

