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“criminAlizAção dA mAconhA tem 
um público muito bem deFinido”

E M   D E B A T E

Por ser um assunto polêmico 
e que sempre divide opini-
ões, a descriminalização 
das drogas ainda é um 

tabu na sociedade brasileira. A 

pauta já chegou na Corte máxima 
do país, o Supremo Tribunal Fe-
deral, e obteve votos favoráveis a 
liberação da maconha (cannabis), 
porém, o então ministro Teori 

Zavascki pediu para revisar o 
processo e não o devolveu. Vários 
países, como Holanda, Uruguai 
e, recentemente, Israel, já descri-
minalizaram a droga. Além disso, 

segundo estudo mais recente 
publicado sobre o assunto na 
Scientific Reports, subsidiária da 
revista Nature, mostra que o álcool 
é 144 vezes mais letal que a can-

nabis. Bruno Demétrio, advogado 
da Marcha da Maconha, comenta 
sobre os principais motivos para 
as drogas ainda serem proibidas 
no país. opinião – páginA 2

Durante o Congresso Mineiro de Municípios 
que será realizado, em abril, no Expominas, o 
prefeito de Moema, Julvan Rezende (PMDB) 
será eleito presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM), tendo como vice, o prefeito de 
Sabará, Wander Borges (PSB). Eles encabeçam 
a única chapa nesta disputa, depois de mais de 
2 meses de muitas conversações nos bastidores 
da política. A AMM representa o interesse dos 
840 prefeitos mineiros. políticA – páginA 3

brasileiro tem
dificuldade em
ler e escrever

O problema é mun-
dial, contudo, no Bra-
sil, o índice de anal-
fabetismo funcional 
a t inge a  marca de 
27% da população, 
de acordo com o es-
tudo especial sobre 
alfabetismo e mundo 
do trabalho, do Indi-
cador de Alfabetismo 
Funcional (Inaf), pro-
duzido pela Ação Edu-
cativa e do Instituto 
Paulo Montenegro. A 
pesquisa revela ainda 
que em relação às 
competências gerais 
-  níveis avançados 
em escrita, leitura e 
habilidades matemá-
ticas - 92% dos en-
trevistados não são 
prof ic ientes.  A l iás, 
o analfabetismo e o 
analfabetismo funcio-
nal são confundidos e, 
até mesmo, mensura-
dos de forma errônea, 
p rovocando  dados 
inconsistentes com 
a realidade nacional.
educAção – páginA 8

pirataria provoca prejuízo de
r$ 115 bi na economia brasileira

Um levantamento do projeto Brasil em 
Foco, da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomércio-RN), aponta que o comércio 
de mercadorias ilícitas provoca um prejuízo 
de mais de R$ 115 bilhões por ano no país. 
Pensando em diminuir esse número, foi lan-
çada no dia 8 de março, uma nova versão 
da Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Propriedade Intelectual e do Combate à Pi-
rataria. economiA – páginA 4

O prefeito de Nova Lima, Vitor 
Penido (DEM), já está juntamente 
com os demais membros da nova 
diretoria empossada no dia 15. 

Ele passa agora a ser o presiden-
te da Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (Granbel). A solenida-

de ocorreu, semana passada, 
no Palácio da Liberdade, na pre-
sença do governador Fernando 
Pimentel (PT). políticA – páginA 3

A criança precisa ser respeitada em suas 
vontades e decisões, mas é necessário um 
equilíbrio na liberdade dada. Vale dizer que 
as cobranças são importantes, porém sem 
exageros. Alguns pais/responsáveis são 
superprotetores e isso não é saudável. A 
especialista na área de Saúde da Criança e 
do Adolescente, Soraia Sena, explica que é 
importante dar escolhas ao filho para que ele 
atinja a autonomia. sAúde e VidA – páginA 7
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rodrigo FlAusino

educação

É difícil se deparar com alguém, especialmente representante do ser-
viço público com a audácia de Cecília Resende, superintendente 
do Desenvolvimento do Ensino Médio da Secretaria de Educação 
de Minas Gerais. Com autoridade de quem se graduou como 

professora há 30 anos, a educadora aponta falhas no sentido motivador 
que mantém os jovens nas escolas. Em sua avaliação, é impossível deixá-
los à vontade com o ensino no qual não se questiona, esquecendo de 
enfatizar uma realidade: aquilo que esta sendo trabalhado pode resolver 
os problemas. É dela também o pensamento que afirma que na escola 
atual falta conectividade com os problemas da comunidade onde ela está 
inserida. Vale registrar: inexiste motivação.

Por essas e outras razões constata-se um número real de 1,2 milhão 
de jovens atendidos no ensino médio em nosso Estado, algo em torno 
de 13% da população na faixa etária entre 15 e 17 anos está fora da 
sala de aula.

O desalento da professora Cecília tem razão de ser, pois a nível de 
Brasil, a situação se repete. Segundo dados divulgados recentemente 
pelo Instituto Unibanco, tendo como informações confiáveis o IBGE, cal-
culadamente 1,3 milhão de adolescentes abandonam as escolas antes 
de concluir os estudos. Desses, 52% não atingem o patamar do ensino 
fundamental. Uma média de 610 mil mulheres fazem parte deste universo 
de ausentes, sendo que 212 mil são mães adolescentes, e, comprovada-
mente, apenas 2% retornam às salas após o nascimento de seus filhos. 
Da população estudantil masculina, aproximadamente 63% se evadem 
com a justificativa de estarem trabalhando ou procurando emprego.

As motivações apresentadas pelos que decidem se ausentar dos 
estudos nem sempre são convincentes. Por outro lado, existe o recado 
da superintendente de Ensino Médio do Governo do Estado: abandonar 
os estudos é prejudicial para a formação do indivíduo como um todo. 
Largar a sala de aula é deixar para trás a sua própria cidadania. No texto 
de uma entrevista divulgada, recentemente, Cecília acrescenta: “Educa-
ção é direito de todos e quando eu nego isso, estou negando a própria 
educação e formação de um jovem, porque é através dos estudos que 
ele vai se formar como cidadão”, concluiu o texto.

Trata-se de um debate envolvendo o jovem e seu próprio futuro, mas 
não se deve negar a importância do chamamento para atuação dos pais 
ou responsáveis. O poder público pode ajudar, mas os membros da família 
têm a responsabilidade maior de contribuir para que os preceitos cons-
titucionais, indicando que a educação até os 17 anos é dever do Estado 
e que se transforme em realidade, deixando de ser apenas uma letra fria 
nas páginas dos artigos da lei. Portanto, são necessários atores capazes 
de levar avante as devidas orientações aos interessados no assunto. 

Para que esses meninos e meninas de hoje tenham um futuro mais 
digno, fica a convocação explícita ao apoio de seus familiares, com o 
escopo de orientá-los sobre a importância do ensino, pois a partir desta 
realidade, a vida deles começa a palmilhar a indispensável convivência 
em coletividade.

não existe política sem um líder
Brasília. Nunca o prestígio político 

de Minas esteve tão baixo no Planalto ao 
ponto de ser preciso que um “Fabinho Li-
derança” reverberasse isso. Seria cômico, 
se não fosse ridículo. A maior eminência 
parda do Governo Temer, pelo que se 
comenta nos corredores de Brasília, é 
o senador fluminense votado em Minas, 
ops!, o senador mineiro que mora no Rio, 
Aécio Neves. Mas Aécio, até aqui não 
conseguiu fazer um único ministro mineiro. 
Ou não quis. Vá lá saber. A quem comente 
que o homem é igual eucalipto: perto dele, 
não cresce nada. 

Até entendo que no xadrez do PSDB 
Aécio teve que fazer uma escolha: ce-
der espaços internos e nas articulações 
partidárias para continuar na presidência 
nacional do partido. Como toda escolha 
implica uma renúncia, Aécio parece ter 
renunciado a Minas. Não só no âmbito 
domiciliar, já que ele fez aqui, de uma for-
ma mais romântica, o que Sarney fez com 
o Amapá; mas até mesmo nas costuras 
internas de seu grupo, que hoje anda cada 
um por si, e Deus por todos. Como Aécio 
não tem mais o bolo para partir, segue 
cada um cuidando da sua vida. 

Desde o império essa é a primeira 
vez que Minas Gerais não tem um filho 
seu no núcleo central do poder. Mesmo 
sendo a segunda bancada na 
Câmara Federal, o 
terceiro PIB na-
cional e berço 
impor tan te 
de todos os 
grandes mo-
vimentos da 

nacionalidade. Nosso Estado anda sem 
prestígio, sem liderança, e pasmem, sem 
esperança. 

Belo Horizonte. A falta de atenção 
de Aécio Neves para com Minas, aliada 
à sua rotineira prepotência quando se 
trata da política das Alterosas – sim, ele 
se acha o herdeiro do trono! – traz efei-
tos imediatos: se engana, por exemplo, 
quem acha que o governador Fernando 
Pimentel está morto: não, não está. Te-
nho acompanhado algumas pesquisas 
quantitativas e qualitativas pelo interior 
do Estado e sim, o homem está bem 
avaliado. 

Outro que cresceu e vem crescendo, 
aí até com as bên-
çãos de Pimentel, 
é o presidente da 
Assembleia Le-
gislativa, depu-
tado Adalclever 
Lopes, hoje, de 
longe o ho-
mem mais 
forte no 
L e g i s -
la t i vo 

e também no Executivo mineiro. O que 
quero dizer é: Pimentel caminha a passos 
largos para a reeleição. E pode colocar 
isso na conta do senador fluminense 
votado em Minas. 

Falando agora da política da nossa 
capital: eu até tentei entender o que 
se passa nos bastidores da Câmara de 
Belo Horizonte, mas confesso que minha 
capacidade cognitiva é pouca para tal. 
Meu avô dizia que “ciúme de homem é 
pior do que ciúme de mulher” e, nesse 
sentido, creio que o prefeito Alexandre 
Kalil ainda vai sofrer muito com certos 
integrantes da sua bancada que até hoje 
andam discursando em cima da caixa de 
fósforo, se achando o gênio da estratégia 
política, sendo que na verdade não passa 
de um embuste fanfarrão com rococós 
para seduzir deslumbrados. 

Em contrapartida, fiel ao seu estilo 
de fazer para depois falar – ao contrário 
de João Dória, em São Paulo – te-

nho gostado do perfil que 
o prefeito imprimiu nas 
secretarias municipais: 
técnicos dando o norte e 

diagnosticando proble-
mas. Tenho tido, até 

aqui, muita simpa-
tia com o Kalil pre-
feito. Simpatizarei 
mais, quando ele 
por ordem no jar-

dim de infância 
e deixar claro 
que o prefeito 
é ele, e que 

quem manda 
é ele.

Advogado defende a liberação das drogas
como uma forma de combater o tráfico

A medida de criminalizar a maconha é higienista, racista e não se presta para que aparentemente é colocado

A descriminalização da maconha (cannabis) sempre gera po-
lêmica quando é discutida: uma parte da população acredita 
que a droga é a porta de entrada para substâncias mais pe-
sadas, enquanto outra defende que a liberação do consumo é 
a maneira mais rápida para acabar com o tráfico de drogas e 

o encarceramento de negros no Brasil, pois, segundo dados do relatório 
do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) de 
2016, dos 622 mil detentos, 61,6% são negros e 28% foram condenados 
por envolvimento com substâncias proibidas.  

Para além disso, várias pesquisas apontam o quanto o álcool e ci-
garro, que tem o consumo legalizado, são drogas muito mais pesadas 
que a cannabis. O estudo mais recente, publicado na Scientific Reports, 
subsidiária da revista Nature, mostra que o álcool é 144 vezes mais letal 
que a maconha.  

Atualmente, há um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) que 
pede a descriminalização do porte de maconha, oriundo de uma ação de 
condenação de um mecânico que assumiu a posse de três gramas de 
maconha dentro de uma cela na prisão em Diadema (SP). 

Os ministros Luiz Edson Fachin e Luís Roberto Barroso já 
votaram à favor da liberação, porém Teori Zavascki, então membro 
da Corte, pediu, em 2015, para analisar melhor as cláusulas do 
processo e, até hoje, não houve mais nenhuma audiência sobre 

o assunto. 
Para discutir sobre esta questão, o Edição do Brasil 

ouviu o advogado da Marcha da Maconha, Bruno Demétrio.

Essa é uma causa urgente, por-
que não são as substâncias que são 
proibidas, efetivamente. A medida de 
criminalização tem um público-alvo 
muito bem definido e serve para o 
controle deles: pessoas da periferia, 
negras e pobres, ou seja, quem mais 
está no sistema prisional. Essa medi-
da, que se apresenta como sendo de 
segurança pública, serve para esse 
fim desde que foi criada. Por exem-
plo, no Ocidente, o primeiro local a 
proibir a maconha foi a Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, que o fez 
na época da abolição da escravidão. 
Neste mesmo período, a capoeira e 
o candomblé também tornaram-se 
ilícitos. Ou seja, os negros eram 
livres, mas não podia professar a sua 
religião e nem a sua cultura. 

Por isso, a medida de criminali-
zar a maconha é higienista, racista 
e não se presta para o que aparen-
temente é colocado.

Penso a mesma coisa no que 
diz respeito às demais substâncias 
proibidas, pois essas políticas não 
servem à saúde pública. O crack é 
proibido porque querem cassar um 
determinado grupo de pessoas e 
criar uma vigilância militar sob elas. 
Se essa proibição tivesse como 
objetivo melhorar a saúde, iriam 
acolher os dependentes e não os 
encarcerariam.

É fundamental ter experiências 
que comprovem que essa política 
pode ser mudada sem que todos 
os jovens do mundo “caiam” nas 
drogas. O debate sobre a descrimi-
nalização é pautado de forma muito 
moralista e serve a determinados 
interesses como, por exemplo, o das 
empresas de cervejas e comunida-
des terapêuticas.

Primeiro vamos mostrar que 
essa pauta não precisa ser “demo-
nizada”. Quando começa a se a 
discutir sobre esse tema, a pessoa 
que puxou o assunto já está errada. 
A partir da descriminalização da 
maconha, que é um assunto mais 
palpável, conseguiríamos avançar 
mais neste debate.

A questão do tráfico de drogas no 
Brasil é a maior e mais cativa ame-
aça a soberania do país. Estamos 
vendo a situação de vários presídios 
e de facções que perturbam e, en-
quanto estivermos com esta política 
retrógrada, a perspectiva é de que 
isso só aumente e prejudique ainda 
mais o desenvolvimento institucional 
do nosso país.

O cenário político atual está muito conturbado. 
Houve um momento em que o STF discutiu o assun-
to de maneira bem avançada, porém o debate foi 
travado depois que um ministro “sentou em cima” 
do processo. Além disso, acredito que a situação 
tende a se agravar com a chegada de Alexandre 
de Moraes, pois ele tem uma visão extremamente 
conservadora e a sua postura não é por acaso. O 
novo ministro tem um objetivo muito claro e que 
servem a interesses não transparentes. 

A criminalização é vantagem, inclusive, para 
o tráfico de drogas. Para os traficantes, quanto 
maior a pena, maior o valor de revenda da 
substância, ou seja, maior o lucro. No Legisla-
tivo temos uma das Casas mais conservadora 
da história do país. Então, esperar algum 
avanço nesse poder vai ser complicado, 
justamente pelas pautas moralistas 
que vêm das bancadas que fortale-
cem a criminalização, como a dos 
evangélicos, ruralista e da bala.

por que você é a favor da des-
criminalização da maconha?

Você tem a mesma opinião 
em relação à outras drogas?

o uruguai e holanda, já libe-
ram o uso da maconha. Qual 
a importância disso para o 
movimento de descriminali-
zação no brasil?

como a descriminalização 
da maconha pode ajudar a 
combater o tráfico?

Você acredita que estamos perto de descri-
minalizar a maconha no país?

A questão do tráfico
de drogas no brasil é
uma das maiores e
mais cativa ameaça
a soberania do país

o debate sobre
a descriminalização
é pautado de forma

muito moralista
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tensão em brasília
Jornalistas da crônica política de Brasília, inclusive, Gerson 

Camarotti, da Globo News, consideram que o noticiário já 
inflamado pela questão da Lava Jato, pode piorar ainda mais, 
caso o ex-ministro Antonio palocci, efetivamente, resolva dar 
com as línguas nos dentes. Aí, sim, a República poderia cair 
de vez. Cruz credo, gente! 

tesoureiro sortudo
Na avaliação dos matemáticos da política mineira, o em-

presário Oswaldo Borges da Costa, o popular Oswaldinho, 
é um homem de sorte. Tido como tesoureiro do tucano Aécio 
Neves, ele apenas foi citado em algumas delações e não teve 
o mesmo destino de outros tesoureiros que estão presos.

economia nacional
Os economistas de prestígio nacional debruçam nos 

números para saber o que vem acontecendo em nosso país. 
Segundo avaliam, enquanto estamos amargando uma crise 
sem tamanho, o exterior está crescendo. Ou seja, a crise é 
coisa nossa, especialmente por falta de gestão pública. 

pressa nas reformas 
Na avaliação do cientista político e professor da PUC Mi-

nas, Malco Camargo, o Governo Federal necessita aprovar 
as reformas, em tramitação no Congresso Nacional, versando 
sobre a Previdência Social e também sobre a reforma das 
Leis Trabalhistas com efetiva urgência. Segundo avaliam o 
professor, se demorar muito, os movimentos de rua se tornarão 
cada vez mais atuantes, jogando por terra essa possibilidade.

deputado popular
É grande a curiosidade, especialmente nos segmentos 

formadores de opinião a respeito da crescente popularidade do 
deputado federal Jair Bolsonaro nas pesquisas para o pleito 
eleitoral de 2018. Esse assunto ainda vai dar xabú, ora se vai...

sávio e pimentel 
Tucano de alta plumagem, o deputado federal Domingos 

Sávio, presidente estadual do PSDB, disse em entrevista à TV 
Câmara, ser a favor da pretensão do governador Fernando 
pimentel no tangente à proposta de encontro de contas entre 
os governos estaduais e federal. 

Cena única – Talvez essa tenha sido a primeira vez que 
o tucano acenou com lenços brancos para o petista.  Coisas 
da política mineira.

transporte clandestino 
Envolto com os problemas de suas próprias empresas, 

o empresário Rubens Lessa, deixou de ser presidente do 
Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros Estado 
de Minas Gerais (Sindpas) há muitos anos. Quem comanda 
o importante Sindpas, atualmente, é o poderoso homem da 
empresa Gontijo, Luiz Carlos Gontijo. E exatamente no perí-
odo de sua administração é que vem crescendo a quantidade 
de operadores de transporte clandestino, comprometendo, 
inclusive, a saúde financeira de muitas empresas do setor, 
algumas filiadas ao Sindpas. Claro, o assunto caberá ao poder 
público, na fiscalização e proibição dos intrusos, mas a ação 
do sindicato, com firmeza, seria de bom tamanho.

sind-ute x pimentel 
Entrevistado pela imprensa mineira, a presidente da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e coordenadora do Sindicato 
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais 
(Sind-UTE/MG), a professora Beatriz Cerqueira vai direto 
ao ponto: A classe quer pressionar o governador Fernando 
pimentel, pois considera que, neste momento de crise, o poder 
público tem de fazer opções e ela acredita que o setor no qual 
atua é primordial no Estado. É aquele velho ditado popular: 
“Farinha pouca, meu pirão primeiro”. 

tucanos só pensam nele...
Nas reuniões sociais ou em encontros com lideranças po-

líticas, os tucanos de Minas, não falam outra coisa senão em 
uma possível candidatura do senador Antonio Anastasia para 
o Governo de Minas, no próximo ano. É aguardar para conferir.

desprestígio do Aécio
Se até bem recentemente o senador Aécio Neves era o 

queridinho do mundo dos negócios, depois das citações do 
seu nome nas delações premiadas de Brasília, ele passou a 
ser visto com certa discriminação por determinados setores. 
Existem pessoas do mundo do agronegócio, especialmente na 
região do Triangulo Mineiro que sequer toparia aparecer com 
o presidente nacional do PSDB, em público. Tadinho dele, sô!

O prefeito de Moema, Julvan Rezende 
Araujo Lacerda, delegado licencia-
do da política federal, será o futuro 
presidente da Associação Mineira de 
Municípios (AMM-MG), entidade que 

representa mais de 800 municípios mineiros. É 
a primeira vez em décadas que a entidade será 
comandada por um representante de uma cidade 
pequena. Mas, antes de um acordo para eleição 
em chapa única, os debates foram intensos e dois 
atores foram fundamentais para se chegar a este 
entendimento: o vice-governador Antônio Andrade 
e o ex-prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio, por 
sinal, o atual e o ex-presidente do PMDB.

Na realidade, os peemedebistas já iniciaram 
a corrida com larga vantagem: eles elegeram, no 

último pleito, exatos 169 prefeitos. A partir desta 
realidade tiveram condições de bancar a candida-
tura de Julvan Rezende. No princípio do embate, 
eram seis chapas, cada uma ligada a determinado 
núcleo político, especialmente o PSDB e PT. Um 
dos nomes mais comentados era o de Wander 
Borges, prefeito de Sabará. Porém, com o passar 
do tempo, a discussão foi se encaminhando para 
um acordo.

O resultado de tudo foi que o presidente da 
Assembleia, Adalclever Lopes, teria convencido 
Wander Borges a desistir de sua pretensão para 
tornar-se vice-prefeito na capa do PMDB. Borges 
é filiado ao PSB, partido de Marcio Lacerda. Os 
demais e principais cargos da Mesa Diretora da fu-
tura diretoria da AMM será composta, basicamente, 
por representantes do PSDB e do PT. A figura do 
governador Fernando Pimentel foi poupada nesse 
embate. Na verdade, alguns políticos ligados a ele 

atuaram buscando um consenso, mesmo porque, 
o chefe do Executivo pretendia atuar ativamente 
em uma disputa que, sabidamente, envolve uma 
enorme gama de interesse e conflitos regionais.

No entanto, existem figuras que se sentiram 
tentadas a participar da peleja, embora nitidamente 
foram aliadas ao processo. Um desses nomes é 
o do ex-governador Newton Cardoso, completa-
mente afastado da convivência cotidiana com o 
vice-governador Antônio Andrade, mesmo sendo 
eles reconhecidos caciques do PMDB mineiro. 

No final de tudo, houve uma enorme agluti-
nação de partidos em torno da candidatura de 
Julvan Rezende. Entre eles, o PMDB, partido do 
candidato, PSDB, PT, PDT, Partido Progressista, 
PTB, PSB e muitas outras agremiações menores.

A ratificação da chapa única será durante mais 
um Congresso Mineiro de Municípios, que acontece 
no próximo mês, no Expominas. 

Com o objetivo de implantar uma 
nova visão para gerir e integrar os 
municípios mineiros, Carlos Murta 
(PMDB) foi nomeado como o secretário 
de Estado de Cidades e de Integra-
ção Regional (Secir). Ele terá como 
foco principal a execução de políticas 
públicas voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

A Secir é uma das pastas mais 
estratégicas para o desenvolvimento 
e ações de Minas Gerais. “Quero olhar 
melhor para o saneamento básico, 
habitação, infraestrutura urbana e 
regulamentação fundiária”. 

Murta possui um extenso currículo 
na política: foi prefeito de Vespasiano, 
na região metropolitana de Belo Ho-
rizonte (RMBH), por cinco mandatos 
e deputado estadual, além de ter 
presidido a Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte (Granbel). 

O secretário acredita que toda a 
sua experiência na vida política pode 
ajudar no desempenho da sua nova 
função. “Conheci várias cidades do 
Estado durante meus mandatos e 

também por ter ocupado um cargo de 
Executivo, sei quais são os anseios 
dos prefeitos”.  

Murta disse que todas as regiões 
do Estado precisam de atenção e que 
vai atuar nas deficiências de cada local. 
“Temos do nosso lado uma das cidades 
mais pobres do Brasil, Ribeirão das 
Neves, na RMBH, e que precisa da 
nossa ajuda”.  

Mesmo após o impeachment da 
presidente Dilma Rousseff (PT), que foi 
articulado pelo PMDB no ano passado, 
as relações entre os partidos em Minas 
Gerais aparentam estar bem. Pelo 
menos é o que demonstra Murta. “O 
partido é a base do Governo Pimentel 
(PT) que conquistou a nossa confiança 
devido à sua forma de governar. Sou 
PMDB, mas meu número é 13”.

O secretário disse ainda que a 
sua legenda prioriza o bem de Minas 
Gerais e teceu elogios ao governador. 
“Reconheço que o Estado está passan-
do por dificuldades financeiras, mas a 
culpa é de gestões anteriores. Pimentel 
conquistou a nossa confiança pela sua 
forma republicana de governar”.

campanha para eleição da Amm
movimenta os bastidores políticos

Antônio Júlio atuou forte nos bastidores Julvan rezende é prefeito de moema Wander borges será vice-presidente da Amm
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Fernando Pimentel empossa
nova diretoria da Granbel

O governador de Minas, Fernan-
do Pimentel, empossou no dia 15, 
em Belo Horizonte, a 34ª Diretoria 
Executiva da Associação dos Muni-
cípios da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte (Granbel). O prefeito 
de Nova Lima, Vitor Penido de Bar-
ros, sucede Carlos Murta, ex-prefeito 
de Vespasiano e atual secretário de 
Estado de Cidades e de Integração 
Regional (Secir).

Pimentel destacou o fato de a 
Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte ser a terceira maior do país, 
com 34 municípios que retratam bem 
o perfil do Estado. “São municípios 
muito prósperos, muito pujantes, e 
outros mais pobres. O menor Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) 
do estado está aqui na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte. Temos 
um microcosmo extremamente repre-
sentativo do que é Minas Gerais. Daí 
o motivo de a gente tratar a região 
metropolitana com muito carinho 

e com muito respeito, não só pela 
população que vive nela, mas por 
tudo que ela representa para o nosso 
estado”, afirmou.

O governador reafirmou o apoio 
à Granbel e ao novo presidente, Vítor 
Penido. “Como não faltou ao Carlos 
Murta, não faltará ao Vitor e a todos 
os prefeitos e prefeitas da região 
metropolitana o nosso apoio incon-
dicional àquilo que for necessário 
para melhorar a vida de cada um 
dos mineiros e mineiras que vivem 
nos nossos municípios”, completou.

Fernando Pimentel lembrou que, 
apesar da crise financeira, política e 
institucional que atinge o país, Minas 
Gerais segue trabalhando. “Nós 
vamos superar a crise. Minas Gerais 
está dando o exemplo, vencendo com 
trabalho, vencendo com harmonia e 
serenidade. As escolas estão fun-
cionando, os postos de saúde estão 
abertos, a polícia está cumprindo 
seu papel, as obras, ainda que len-

tamente, estão sendo executadas e 
os municípios estão sendo tratados 
com o respeito, com o carinho que 
eles merecem por qualquer gover-
nante que queira fazer bem no seu 
estado”, finalizou.

Novo presidente da entidade, 
Vítor Penido agradeceu o apoio dos 
colegas prefeitos para a escolha de 
seu nome. “É uma associação da 
qual muito me orgulho. Aceitei, pois 
acredito que posso contribuir com a 
minha experiência. Temos um plano 
de trabalho e queremos nos apro-
ximar dos prefeitos que podem nos 
ajudar a conquistar ações, como as 
obras no Anel Rodoviário, na BR-381 
e a ampliação do metrô da capital. 
Queremos ouvir cada um dos nossos 
prefeitos”, frisou.

O secretário Carlos Murta afirma 
que a RMBH passa por um momento 
histórico. “Tenho a certeza de que a 
Granbel irá caminhar em busca de 
melhorias na qualidade de vida da re-
gião metropolitana. Agradeço a parti-
cipação do governo e do governador. 
Assumimos a 33ª diretoria há dois 
anos com o país em crise financeira, 
mas também em crise hídrica. Mas o 
governador disse que não aceitaria 
que faltasse água, determinou que 
as providências fossem tomadas. E 
realmente não faltou”, exemplificou 
o ex-presidente da Granbel, ao falar 
da parceria entre a entidade e a ad-
ministração estadual.

Também participaram do evento 
os secretários de Estado de Gover-
no, Odair Cunha, e de Transporte e 
Obras Públicas, Murilo Valadares, 
além de prefeitos, ex-prefeitos, vere-
adores, promotores e conselheiros do 
Tribunal de Contas do Estado.

história
A Associação dos Municípios da 

Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte foi fundada em 6 fevereiro de 
1975, em Betim. O objetivo era ser 
uma espécie de fórum de debates e 
de decisões políticas capaz de man-
ter a unidade da Região Metropolita-
na de Belo Horizonte e de representar 
seus interesses comuns.

A entidade é composta por 34 
municípios: Baldim, Belo Horizonte, 
Betim, Brumadinho, Caeté, Capim 
Branco, Confins, Contagem, Es-
meraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, 
Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, 
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Cam-
pos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova 
Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio 
Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 
Luzia, São Joaquim de Bicas, São 
José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu 
de Minas e Vespasiano.

Vitor: “posso contribuir com a minha
experiência. temos um plano de trabalho
e queremos nos aproximar dos prefeitos”
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governador pimentel entre os empossados

Carlos Murta assume a Sirc-MG com
foco em integrar as cidades mineiras

Secretário quer melhorar a vida dos cidadãos

carlos murta (pmdb) está na política desde 1988
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gerente de recursos humAnos dA rAkuten digitAl commerce

FátimA rAizAro Queiroz

Em Belo Horizonte, o preço médio da refei-
ção completa (prato principal, bebida não alco-
ólica, sobremesa e café) subiu cerca de 20%, 
em 2016, passando a custar para o trabalhador 
R$ 29,35 contra R$ 24,52 de 2015. 

Os dados são da Pesquisa Assert Preço 
Médio da Refeição, conduzida pelo Instituto 
Datafolha a pedido da Assert – Associação das 
Empresas de Refeição e Alimentação Convênio 
para o Trabalhador.  Apesar do aumento de 20% 
no preço médio na cidade em relação a 2015, 
o valor está abaixo da média nacional, que é 
de R$ 32,94.

Com base no preço médio de R$ 29,35 em 
Belo Horizonte, um trabalhador, que na data da re-
alização da pesquisa (novembro de 2016), recebia 
apenas um salário mínimo nacional (R$ 880) e não 
recebia o benefício do voucher-refeição, desembol-

saria 73% de seu salário para se alimentar fora de 
casa durante sua jornada de trabalho, considerando 
22 dias úteis, de segunda à sexta-feira. 

A pesquisa foi realizada em 02 cidades 
e levou em conta 203 preços coletados em 
restaurantes, bares, lanchonetes e padarias 
que servem refeições em pratos e mesa e que 
aceitam voucher-refeição.

Diante desse cenário, o sistema de voucher-
-refeição tem um impacto positivo real na vida 
dos brasileiros e até mesmo na economia. 
O benefício é viabilizado no País por meio 
do Programa de Alimentação do Trabalhador 
(PAT), do Ministério do Trabalho, que busca a 
complementação alimentar do trabalhador com 
o compartilhamento de responsabilidades entre 
o Governo e empresas. O PAT é considerado 
referência mundial e beneficia, atualmente, mais 

de 20 milhões de trabalhadores, sendo que 85% 
destes ganham até cinco salários mínimos. 

Segundo a diretora-presidente da Assert, 
Paula Cavagnaria, a pesquisa é mais um ser-
viço que a associação presta à sociedade e ao 
governo, pois além de apresentar o cenário dos 
preços das refeições fora do lar, o levantamen-
to tem por objetivo verificar a percepção dos 
proprietários dos estabelecimentos comerciais 
em relação ao aumento da demanda por uma 
alimentação saudável.  “De acordo com o es-
tudo, aproximadamente cincos em cada dez 
responsável pelos estabelecimentos acreditam 
que os clientes estão mais preocupados com 
uma alimentação saudável, ou seja, com uma 
dieta equilibrada, com o consumo de verduras, 
legumes, grãos, proteínas, frutas e sucos natu-
rais”, comenta Paula.

No dia 15 de março é celebrado no Brasil o dia do consumidor. No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade 
ou à sobrevivência. Já quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa necessariamente daquilo 
que está adquirindo.

Consumir é, antes de tudo, comprar. É despender parcela econômica de capital para adquirir uma coisa. Esse hábito vem sendo discutido 
por muitos autores em suas origens e proporções. Alguns estudiosos enfatizam a importância da publicidade na construção da obsessão pelo 
ato de comprar. Outros autores destacam a vinculação histórica da possibilidade de compra à vida boa, riqueza e saúde. De certa forma, o 
consumismo define a relação de quebra entre a ação de comprar e a necessidade do que está sendo adquirido.

Falar de consumo nos remete a investigar a cultura. Pode-se viver sem produzir, mas dificilmente sem consumir. Sabemos disso. Estamos 
submetidos às culturas do consumo material, midiático e simbólico (prazer, sucesso, felicidade). O consumo implica em comunicar, pertencer, 
participar, estabelecer vínculos e sociabilidades, estar em rede, buscar e ter visibilidade. O meu estilo de vida corresponde a um modo de 
compra e consumo particular e único.

Pensando de forma abrangente, consumir é um processo decisório. Claro, pois ele envolve desde influências dos ambientes, diferenças 
individuais, estratégias de marketing e processos psicológicos. Essa decisão, que ativa ou não o processo de compra, é regida pelos nossos 
desejos e o despertar das necessidades. Estes desejos podem permanecer armazenados na memória e sua execução, deixada para mais 
tarde, ou serem imediatistas. Aí entra a estimulação que, vinda do meio, pode levar a uma motivação. Se elas forem reforçadoras, a nossa 
motivação será maior. Afinal, o ato de comprar nos gera uma emoção. Sentimentos de alegria, de poder, de ansiedade, insegurança ou até 
medo nos invadem.

Gente, por isso adoramos tanto comprar!! Através de um clique ou um “rolê” pelo shopping, podemos, além de nos distrair, vestir a moda, 
aliviar o estresse, estar mais conectado. Nos sentirmos mais felizes! E o que é melhor, basta passar o cartão e saber que lá no futuro vou 
pagar, o que importa é que nada paga esse momento carregado de anseios e expectativas. Sim, porque neste momento há motivação por 
um desejo. Será assim para a vida toda.

Em outro momento, poderemos abordar os comportamentos que permeiam uma compra, os tipos de consumidores, racionalidade ou 
insensibilidade e muito mais. Já pensou como vai aproveitar este dia? Desejo, Motivação e Consumo... tudo a ver.

15 de março é o nosso dia! dia de todos nós, afinal, eu consumo...

Preço da refeição em Belo Horizonte 
subiu cerca de 20%, revela pesquisa

nova versão da frente contra
pirataria é lançada em brasília

Deputado Fernando Francischini é quem irá presidir o novo projeto

Não é novidade que existe um grande 
comércio de mercadorias ilícitas no 
país. Dados do projeto Brasil em 
Foco, promovido pela Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Fecomércio-RN), 
apontam que o contrabando e a pirataria 
geram prejuízos acima de R$ 115 bilhões por 
ano à economia e à sociedade. 

Além disso, cerca de R$ 80 bilhões vêm 
de 18 setores econômicos, como vestuário, 
cigarros, indústria farmacêutica etc e os 
outros R$ 35 bilhões são decorrentes da so-
negação de impostos. Por fim, a pirataria, tira 
cerca de 92 mil postos de trabalho todo ano.

Pensando em diminuir esses números foi 
lançada no dia 8 de março uma nova versão 
da Frente Parlamentar Mista em Defesa 
da Propriedade Intelectual e do Combate à 
Pirataria, que tem como objetivo a defesa 
da propriedade intelectual. O deputado e 

presidente da frente Fernando Francischini 
(SD-PR), aponta que a pirataria impacta no 
patrimônio do povo brasileiro. “São coisas 
que geram renda e emprego no país. A pira-
taria, falsificação, contrabando faz com que 
muitas pessoas deixem de receber pelos seus 
direitos intelectuais a uma obra, um bem ar-
tístico e isso afeta muito a indústria nacional”.

Para ele, o projeto é importante porque 
une os deputados que pensam da mesma 
maneira. “Forma-se então uma pauta única, 
que chamamos de agenda legislativa. Temos 
vários projetos de setores específicos, como 

televisão, combate à pirataria na internet, 
com sites que vendem músicas e filmes. 
E, agora, a frente une tudo isso em prol do 
mesmo objetivo. Nossa agenda é gigantes-
ca, uma das maiores que existem com 350 
deputados”.

Ações e desafios
De acordo com o deputado, a frente, que 

teve sua primeira edição em 2005 e, agora, está 
se renovando, será mais proativa dessa vez. 
“Vamos tentar combater a pirataria e participar 
de questões como o contrabando e descaminho. 
Além do aumento dos impostos, pois sabemos 
que é uma questão que afeta muito o setor 
nessas empresas que geram muito emprego 
no país”.

Ele sabe que haverá desafios. “Temos 
que tentar separar o interesse criminal da 
proteção à liberdade de expressão das 
pessoas. E mostrar que o objetivo da frente 
é combater o crime e não tirar o direito indi-
vidual de cada pessoa”.

• Três a cada dez brasileiros 
consumem produtos ilegais

• Os produtos mais vendidos 
são os CDs e DVDs (56%)

• Em BH só é permitido am-
bulantes licenciados que utilizam 
veículos de tração humana, por 
exemplo os pipoqueiros.

• Quem for pego vendendo 
mercadorias ilícitas em local pú-
blico recebe multa de R$ 792,75 
(fora da Avenida do Contorno) e 
R$ 1.902,65 (dentro da Avenida 
do Contorno), além da apreensão 
do estoque

Você sabia?

prejuízo devido ao comércio
ilegal é de r$ 115 bilhões por ano
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deputado Fernando Francischini (sd-pr)

Alckmin em minas
A assessoria política do governador de São Paulo, Ge-

raldo Alckmin, prevê que, ainda neste semestre, o chefe do 
Executivo visite Belo Horizonte para um dedo de prosa com 
os mineiros. Certamente para dar o ponta pé inicial de sua 
pré-campanha rumo à Presidência da República em 2018. 

Cena única - Quando são informados sobre essa possibi-
lidade, os tucanos mineiros logo torcem o nariz. 

bhtrans, saco de pancada...
Ao longo dos anos e também na recém iniciada adminis-

tração de Alexandre Kalil, a BHtrans continua sendo o órgão 
municipal que mais recebe críticas da população em geral. 
Ave Maria, gente! 

casamento e política
Durante o casamento do ex-vereador de BH, pablito, re-

alizado em Araxá, aconteceu uma verdadeira reunião política. 
Claro que todos com tendência de oposição ao governador 
Fernando pimentel. Mas, o certo é que o ex-vereador terminou 
mostrado prestígio, pois estiveram por lá 15 parlamentares de 
diferentes partidos.

críticas ao ministro
Ex-militante político, ex-deputado federal e atualmente 

advogado de prestígio em São Paulo, Airton Soares é sempre 
procurado para conceder entrevistas em veículos da imprensa 
nacional. Semana passada, ele aproveitou uma dessas apari-
ções para “lascar o bambu” no ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
Gilmar Mendes. “O ministro Gilmar está antecipando sua 
decisão na Corte Eleitoral. Isso não é certo, não é democrático 
e mostra tendências do magistrado”, criticou o entrevistado.  
Cidadão corajoso, não gente?!

divisão do bolo
Na medida em que aumenta a participação do PSDB no 

Governo Federal, os representantes do PMDB ficam, cada vez, 
mais irritados. Alguns parlamentares mais exaltados chegam 
a comentar que parece ser um governo dos tucanos. Aliás, 
esse assunto ainda pode trazer muitos aborrecimentos para o 
presidente Michel Temer, apostam certos ocupantes do Palácio 
do Planalto. Será? 

criticas da deputada
A deputada estadual Marília Campos (PT), é uma daquelas 

políticas inquietas, sempre defendendo a classe feminina. E 
aproveitando esse gancho, ela rememorou que a atual Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa não tem sequer uma 
representante feminina. Segundo ela, também no comando 
das principais comissões temáticas da Casa, a presença dos 
homens é uma realidade.

ex-governador inspira cuidados 
As poucas pessoas que tem visitado o ex-governador 

Francelino pereira, em seu apartamento no Lourdes, fica-
ram impressionado com a debilitação física e de memória do 
ex-chefe do Executivo, que para muitos, tem seu estado de 
saúde precaríssima, inspirando efetivos cuidados. 

deputado sumido 
Depois que o deputado federal, Carlos Melles (DEM), 

assumiu comando do partido dos Democratas em Minas, a 
sigla vem só perdendo força no Estado. Para complicar, o 
parlamentar não quer abrir mão de passar os fins de semanas 
na região Sul do Estado, onde mora. Com isto, o DEM, deixa 
a impressão de estar ficando meio que abandonado. Vamos 
lá, presidente! 

Fim do ministério?
Recentemente, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo 

Maia, propôs o fim da Justiça do Trabalho, por entender que ela 
mais atrapalha do que ajuda o trabalhador. Essa fala provocou 
uma imediata reação de alguns membros do poder Judiciário, 
com uma observação: “O ideal seria decretar também o fim do 
Ministério do Trabalho. Afinal, para que serve essa Pasta?”. 
Indagaram.

Weliton prado e a pec
“É um verdadeiro abuso o Governo Federal propor uma me-

dida drástica retirando direitos dos trabalhadores, professores, 
aposentados, servidores públicos, mulheres e trabalhadores 
do campo. Ao invés do governo colocar a ‘mão na ferida’ e 
taxar os lucros dos bancos e das grandes fortunas, combater a 
sonegação fiscal, principalmente, das grandes empresas, fazer 
auditoria da dívida pública, escolher prejudicar a população bra-
sileira e privilegiar o setor privado”, sentenciou o parlamentar.
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BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

mercado pet brasileiro ocupa o
3º lugar mundial em faturamento

Contudo, a alta tributação dos produtos prejudica as vendas

O mercado de produtos 
e serviços para animais 
de estimação não sofreu 
grandes retrações diante 

da recessão econômica nos últi-
mos anos no país, como ocorreu 
com os outros setores. De acordo 
com os dados da Associação Brasi-
leira da Indústria de Produtos para 
Animais de Estimação (Abinpet), 
em 2016, o setor faturou R$ 19 
bilhões no Brasil – crescimento de 
5,7% em relação a 2015, quando 
fechou em R$ 18 bilhões. Porém, 
esse número foi o menor registrado 
pelo segmento nos últimos 6 anos. 

Já no ranking mundial, de acordo 
com a Abinpet, o Brasil ainda é um 
dos principais países do mercado pet 
mundial, ocupando o terceiro lugar 
no faturamento, representando 5,3% 

de US$ 102,2 bilhões até setembro 
de 2016. Os países que mais fatu-
ram no setor são: os Estados Unidos 
com 42% do faturamento total, 
seguido pelo Reino Unido (6,7%), 
Brasil (5,3%), Alemanha (5,1%), 
França e Japão (ambos 4,6%), Itália 
(3,1%), Austrália (2,6%), Canadá 
(2,5%) e Rússia (2,1%).

O presidente-executivo da As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estima-
ção (Abinpet), José Edson Galvão 
de França, explica que o mercado 
pet se estagnou com a crise eco-
nômica, apesar do crescimento em 
2016. “Consideramos que o setor 
mantém uma certa resiliência no 
que diz respeito aos outros segmen-
tos econômicos devido a relevância 
que os animais têm para a família 
brasileira. Há uma relação afetiva 
que coloca o pet automaticamente 
dentro do orçamento doméstico”. 

O pet food (comida para ani-
mais) é o principal segmento da 
indústria nacional, em 2016, ele foi 
responsável por 67,6% do fatura-
mento total. Já o pet serv (serviços), 
representou 16,4%, pet care (equi-
pamentos, acessórios, produtos de 
higiene e beleza), com 8,2% e o pet 
vet (medicamentos) teve 7,8% do 
faturamento total do mercado. 

Perfil do consumidor
O presidente da Abinpet destaca 

que 60% do consumo dos produtos 
destinados aos pets são provenien-
tes das classes C, D e E, contudo, 
eles são muito sensíveis aos preços, 
se ocorre aumento, há queda nas 
vendas. “No Brasil, o acréscimo do 
preço das matérias-primas agrope-
cuárias (milho, soja, arroz, trigo e 
carnes de aves, bovinos e peixes), 
que compõem 95% do alimento 
pet, impacta o custo final, atingindo 
o consumidor. Em cada alimento 
embalado, incidem 51,2% de im-
postos – entre IPI, ICMS-ST, Pis/
Cofins. Portanto, a cada R$ 1 gasto 
com alimento completo, R$ 0,51 é 
de impostos. Dessa forma, o acesso 
a produtos e serviços torna-se difícil 
à população, principalmente a de 
menor renda”. 

Ele ressalta que esse tipo de 
tributação é feita por que o setor é 
considerado supérfluo. “Isso não 
condiz com o entendimento e 
reconhecimento dos benefícios 
mútuos da interação entre ho-
mens e animais para a saúde e 
bem-estar pela sociedade. Os 
pets são membros da família. Além 
disso, estudos já mostram que os 
animais trazem excelentes resul-
tados em tratamentos terapêuticos 
e em políticas de inclusão social”. 

Tendências 
É crescente o número de lojas 

direcionadas para atender animais 
de estimação. Em Betim, um pet 
shop foi aberto dentro de um shop-
ping – um diferencial para quem só 
pode ser atendido fora do horário 
comercial. A proprietária do pet 
shop, Helen Medina, conta que 
abriu o negócio há 2 anos e meio. 
“Por enquanto, os resultados ainda 
não são positivos, mas estamos 
tendo avanços”, conta. Neste ano, 
ela tem o objetivo de operar em 
capacidade máxima no pet serv. 
“Esperamos que o shopping cres-
ça para alavancarmos as vendas 
assim como estamos indo bem no 
segmento de banho e tosa – que 
tem contado com a ajuda na divul-
gação, por meio de muitos clientes”. 

Segundo o presidente da 
Abinpet, as principais tendências 
em 2017 no setor para as micro 
e pequenas empresas está na 
prestação de serviços e lojas de 
pet shop, além do desenvolvimen-
to de aplicativos para a busca de 
cuidadores e hotéis especializa-
dos. “Outra grande tendência são 
estabelecimentos pet friendly, ou 
seja, que aceitem pets ou esteja 
adaptados a recebê-los. Outro 
ponto é o banho e tosa, para quem 
deseja atuar nesse segmento 
existem cursos especializados de 
capacitação”, conclui.

Em números
Segundo o IBGE, estima-se 

que o Brasil tenha mais de 132 
milhões de animais de estimação, 
os mais comuns são: cães (52 
milhões), aves (38 milhões), felinos 
(22 milhões) e peixes (18 milhões) 
nos lares brasileiros.

O casal Liliane e Frederico 
Moutinho fazem parte da estatística 
brasileira, eles tem dois cães e um 
aquário. O casal gasta em média 
com os cães, R$ 285 por mês, 
entre alimentação, petiscos, frutas 
e medicamentos. Em relação ao 
banho e tosa, eles não utilizam o 
serviço frequentemente, pois pre-
ferem dar banho nos animais em 
casa. “Nós tínhamos alguns itens 
para o aquário, como termostato e 
filtro. Desta vez compramos ape-
nas os peixes e a ração. Gastamos 

em média R$ 62. Quanto ao custo 
mensal, ainda não colocamos na 
ponta do lápis”. 

O advogado Thiago Silva Ma-
galhães tem um cachorro. Ele con-
ta que gasta em média R$ 350 por 
mês. Entre os serviços e produtos 
que mais utiliza estão: banho, tosa, 
ração, petiscos e medicamentos 
contra parasitas. Quando o orça-
mento fica reduzido, Magalhães diz 
que posterga a tosa e o banho, ao 
invés de semanal, realiza o serviço 
quinzenalmente.

Em cada
alimento

embalado,
incidem 51,2%

de impostos
– entre

IPI, ICMS-ST,
Pis/Cofins.

Portanto, a cada
R$ 1 gasto

com alimento
completo,

R$ 0,51 é só
de impostos

presidente da Abinpet, José
edson galvão de França

pet shop funciona junto com o shopping: um diferencial
para quem só pode ser atendido fora do horário comercial
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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

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

BH Convention & Visitors Bureau

gastronomia como atrativo turístico:
novos negócios acontecendo

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

Foi realizado no dia 9 de março, um café da manhã nas dependências 
do Minas Tênis Clube para a apresentação da linha de 26 produtos lácte-
os Apreciare. Desde 2011 no mercado, a Apreciare está sendo reapresen-
tada ao público com uma nova formulação e impactante identidade visual. 
Uma proposta que mescla tecnologia, inovação, maior concentração de 
frutas, puro leite e redução de componentes artificiais.

iMpOSTO DE RENDA- O governo, até hoje, não se dignou a fazer uma 
revisão na tabela de pagamento do imposto de renda pessoa física, o que 
fará com que o contribuinte pague mais imposto nesta próxima declaração. 
A reformulação é necessária todo ano e sempre tem que haver uma pressão 
muito grande para o governo fazê-la. Assim, um cidadão que recebe até R$ 
1.900 por mês, vai pagar imposto de renda. Se o governo realmente fizesse 
a inspeção, juntando os anos que ela não foi feita, só pagaria o tributo quem 
estivesse recebendo mais de R$ 3.600 mensais. Os políticos preocupados 
com a lista de Janot e com os problemas da Lava Jato deixaram de fazer 
essa cobrança e mais uma vez o pobre contribuinte é que vai pagar a conta. 
No ano passado, o governo petista da ex-presidente Dilma, considerou da 
classe média alta quem ganhava até R$ 1.900 por mês. Portanto, no Governo 
Temer está acontecendo à mesma coisa.

O governador pimentel quer investir no interior e para isso passou a 
viajar mais. O PT anda mal avaliado na capital.

Falando em pimentel, ele está conseguindo unir a bancada de Minas 
em torno do encontro de contas com o Governo Federal.  A dívida da união 
com Minas é de R$ 135 bilhões. Se devemos R$ 80 bilhões, ainda sobram 
R$ 55 bilhões. 

Alberto pinto Coelho vai ser vice-presidente do Banco do Brasil. A 
nomeação foi decidida por Aécio Neves em Brasília.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Adalclever 
Lopes (PMDB), recebeu no dia 14, representantes de entidades contrárias 
à proposta de reforma da Previdência feita pelo Governo Federal. 

Os entendidos em direito eleitoral acham que a chapa Dilma/Temer 
não será cassada agora, porque os advogados estão preparados para 
entrar com uma série de recursos que vai levar a decisão para depois do 
mandato de Temer.

Mesmo com os números da economia desfavoráveis, a rede Walmart 
está apostando no Brasil. Vai investir R$ 1 bilhão nos próximos 3 anos para 
reformar seus hipermercados.

AS CONSTRuTORAS - A Operação Lava Jato que revelou o grau de 
corrupção entre as empreiteiras e a classe política, nada mais é do que o 
reflexo de algumas modificações que a Constituição de 1988 trouxe quando 
foi sancionada. É que durante o governo militar, os integrantes do Congresso 
Nacional, aí incluídos deputados e senadores, eram proibidos de fazer qual-
quer emenda ao orçamento. Com a nova constituição, essa prática voltou e o 
primeiro escândalo aconteceu na década de 1990, quando a simples prisão 
de um funcionário do Senado – José Carlos dos Santos - para averiguar a 
morte de sua esposa, trouxe à baila o primeiro grande escândalo que abalou 
a estrutura republicana, que se chamou “Crise do Orçamento”. Naquela 
época, o Brasil tomou conhecimento de um sistema que funciona até hoje: 
um deputado apresenta uma emenda ao orçamento, solicitando verba para 
a construção de uma avenida sanitária em algum município brasileiro. Na 
realidade, o projeto foi feito por uma empreiteira que vai ser a dona da obra. 
Uma emenda de R$ 10 milhões, na realidade vai cobrir a propina para os 
funcionários do ministério que vai liberar o recurso, o ministro da pasta, o 
deputado e o prefeito da cidade. Vai ser o lobby da empreiteira que vai liberar 
o dinheiro no ministério. Esse escândalo foi descoberto e muitos deputados 
foram cassados. Agora a prática se revigorou na Petrobras, mas se forem 
fazer uma investigação séria, todas as obras públicas desse país tem esse 
mesmo vício. Esse conluio entre empreiteiros e políticos vem de longa data. 
O executivo Emilio Odebrecht que em depoimento ao juiz Sérgio Moro disse 
que o caixa 2 é modelo reinante há muito tempo no país, nada mais quis 
dizer que a corrupção existe de há muito. Aliás, ele falou do caixa 2, mas na 
verdade o roubo é muito diferente. Alguns políticos levaram muita vantagem 
com a desculpa de caixa 2.

REFORMA DA pREViDÊNCiA- Aos poucos a pressão da rua vai in-
fluenciando nas decisões dos congressistas. Pelo menos já se admite que 
uma mulher que tem filhos possa aposentar-se aos 60 anos. Ficou esquisita 
a fala do ministro Henrique Meireles, que afirmou estar o governo decidido 
a aumentar a data limite da aposentadoria masculina de 65 para 71 anos, 
para compensar a diminuição da aposentadoria da mulher.

ENFiM, FORMADO – O Edição do Brasil parabeniza o estagiário Daniel 
Amaro pela conclusão no curso superior de jornalismo. Temos a certeza que 
foram 4 anos de muita aprendizado e desafios na faculdade e no estágio 
que fez conosco. Daniel é um funcionário dedicado e acreditamos que os 
próximos passos serão ainda maiores, pois ele tem potencial para muito 
mais. Sucesso na carreira!

os diretores da indústria: marcelino rezende,
reginaldo nogueira e moacir rezende Júnior

Apreciare
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domingo, dia 19 de março
Jornalista José Carlos Alexandre
Ex-vereadora Maria José Chiod - Contagem
José Afrânio Vieira
Jornalista Bruno Azevedo - Rádio Itatiaia 

segunda-feira, 20
Ex-vereador Aristides Vieira
Dr. Cesário Almaada Lima 

terça-feira, 21
Maria Ignêz Friche
Tatiane Cristina Paiva 
Paulo Garcia

Quarta-feira, 22
Radialista Dina Fernanda
Antonio Lobo Scoralick
Jornalista Carlos Viana- Rádio Itatiaia

Quinta-feira, 23
Dr. José Maria Veiga
Olímpia Borges
Dr. João Marques de Vasconcelos
Cel. Celso Sergio Ferreira
Neider Moreira 
Jornalista Fernanda Rodrigues – Rádio Itatiaia
Jornalista Aline Neves - Rádio Itatiaia 

sexta-feira, 24
Maria de Lourdes Castelo Branco 
Chiquinho Monteiro 
Deputado Luiz Humberto Carneiro 

sábado, dia 25
Juca Camargos - contagem
Empresário Ermelindo da Rocha Faria 
Jornalista Vânia Turce
José Soares

A gastronomia é uma política pú-
blica em Minas Gerais, famosa pelos 
seus pratos e quitutes. Somos um 
ícone gastronômico de destaque em 
todas as regiões. E iremos ganhar 
em breve a Casa da Gastronomia 
na capital mineira. Iniciando a série 
de festivais gastronômicos, a partir do 
dia 14 de abril, com duração de um 
mês, teremos o vitorioso Concurso 
Comida di Buteco, que movimentará 
mais de 1 milhão de pessoas. Em 
Minas Gerais, além de BH, outras 
sete cidades participam do evento.

O Comida di Buteco foi criado 
em 2000, com a finalidade de res-
gatar e valorizar a culinária de raiz 
e os botecos. Com a missão de 
Transformar Vidas Através Da Cozi-
nha De Raiz – Boteco Extensão De 
Sua Casa se consolida como uma 
das mais importantes plataformas de 
fomento, valorização e exposição do 
boteco e da cozinha brasileira, que é 
apresentada nesse importante ícone 
da cultura nacional: a gastronomia. 

Os botecos criam tira-gostos 
exclusivos, passam pelo crivo do 
público e de um corpo de jurados, 
que elegem o melhor boteco da 
cidade. Cada concorrente será ava-
liado em quatro categorias - petisco, 
atendimento, higiene e temperatura 
da bebida. Em junho, uma comissão 
de jurados escolhida visita os 20 
campeões de cada cidade para ele-
ger o melhor dos melhores. 2017 é 
ano de cereais como temática criativa 
dos petiscos. Tudo para estimular a 
pesquisa da cultura gastronômica 
por parte dos botecos, a criatividade 
e a pluralidade no uso de recursos e 
ingredientes e histórias. No Brasil, os 
cereais também são o número 1 da 
cadeia alimentar do brasileiro.

O Comida di Buteco tem con-
tribuído para a manutenção desses 
pequenos comércios num mercado 
tão concorrido e vulnerável, inúmeras 
vezes, mudando a vida de seus pro-
prietários. Os botecos selecionados 
para participar são classificados 
pela realização do concurso como 
“Expontâneos”: é aquele lugar em 
que o dono está sempre à frente do 
negócio, não pertencendo a redes 
ou franquias. Tem a identidade de 
seu proprietário e, na maioria das 
vezes, outras pessoas da família do 
dono trabalham com ele. Esse fluxo 
de participantes/clientes eleva de 40 
a 300% o faturamento dos estabele-
cimentos, impactando toda a cadeia 
produtiva, do boteco ao fornecedor. 
Portanto, transforma os butecos em 
atrativos turísticos pelas suas pecu-
laridades locais e regionais. 

Desde o início do século XIX 
, o boteco faz parte da paisagem 
urbana no Brasil como espaço de 
comércio popular. Muitas vezes 
originados de armazéns, tiveram e 
ainda tem características marcantes: 
agregar democraticamente pessoas 
de todas as classes sociais, ser 
um disseminador cultural e manter 
sempre uma importante relação 
com sua vizinhança, corroborando 
com sentidos de pertencimento das 
pessoas à sua cidade. 

O resultado desse novo e vo-
lumoso fluxo de clientes acabam 
retornando ao longo do ano, provoca 
a geração direta de emprego e renda 
e a transformação de vidas e dos 
negócios. Assim, ele impacta econo-
micamente a cidade, dá visibilidade 
nacional e internacional aos botecos 
e à cidade, mudando a vida desses 
empresários e suas famílias. 

Em BH, operadores recepti-
vos e hotéis já se movimentam, 
buscando grupos do interior do 
Estado e de outros Estados, que 
aqui vêm de férias ou mesmo finais 
de semana, para curtir os botecos 
participantes. Já os moradores, 
fazem grupos e alugam transporte 
para percorrer 3 a 5 botecos/dia. 
Esses turistas fazem compras e 
utilizam transporte, visitam outros 
atrativos culturais e não deixam de 
ir ao Mercado Central. 

Como exemplo de desenvolvi-
mento turístico baseado na gastrono-
mia, temos o exemplo do Peru, que 
iniciou anos atrás com a Associação 
Peruana de Gastronomia (ApeGa), e 
através de resgates e de promoções, 
se tornou referência mundial. Hoje 
temos a Frente da Gastronomia 
Mineira, reunindo de produtores a 
donos de restaurantes e empresários 
do setor alimentício, num trabalho 
colaborativo para valorização e pro-
moção da nossa gastronomia.

É crescente na cidade o inte-
resse em frequentar restaurantes de 
hotéis, como nos principais destinos 
mundiais. Em BH, muitos estão 
promovendo noites temáticas ou 
musicais, com promoções diversas 
a um custo bem convidativo. Deli-
catessen e supermercados estão 
se unindo para que o consumo de 
vinhos e espumantes cresça. Muitas 
ações em prol de novos negócios 
compartilhados pela economia cria-
tiva da cidade.

O Comida di Buteco termina 
numa festa saideira que acontece 
na Alameda do Mineirão, com 
shows e barracas dos participan-
tes! BH aos Olhos dos mineiros e 
dos brasileiros!
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progrAmAção cinemArk

BH SHOppiNG (16/03/2017 A 22/03/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 12:00 (sab/dom)

1 Logan - 16 anos LEG 14:30 - 17:30 - 20:30 (todos os dias)

2 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D XD DBOX 12:20 - 15:20 - 18:20 - 21:20 (todos os dias)

3 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D DBOX 14:20 - 17:20 - 20:20 (todos os dias)

4 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 15:30 - 18:10 - 20:50 (todos os dias)

4 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos DuB 3D 12:40 (todos os dias)

5 Logan - 16 anos LEG 13:00 - 16:00 - 19:00 - 22:00 (todos os dias)

6 La Vingança - 14 anos ORi 13:20 - 15:40 - 18:30 - 21:10 (todos os dias)

7 Cinquenta Tons Mais Escuros - 16 anos LEG 12:30 - 15:10 - 17:50 (todos os dias)

7 Versões de um Crime - 14 anos LEG 20:40 (todos os dias)

8 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 19:20 - 22:10 (todos os dias)

8 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 13:10 - 16:20 (todos os dias)

9 Tinha que Ser Ele? - 12 anos LEG 16:10 - 18:50 - 21:40 (todos os dias)

9 Tinha que Ser Ele? - 12 anos DuB 13:30 (todos os dias)

10 A Grande Muralha - 12 anos LEG 16:40 - 19:10 (todos os dias)

10 Negação - 12 anos LEG 14:00 (todos os dias)

10 Silêncio - 14 anos LEG 21:50 (todos os dias)

páTiO SAVASSi (16/03/2017 A 22/03/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 16:00 - 18:40 (todos os dias)

1 Fome de poder - 10 anos LEG 13:20 (todos os dias)

1 Silêncio - 14 anos LEG 21:30 (todos os dias)

2 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 13:30 - 16:40 (todos os dias)

2 Logan - 16 anos LEG 19:20 - 22:10 (todos os dias)

3 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 13:00 - 15:40 (todos os dias)

3 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 22:00 (todos os dias)

3 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 19:10 (todos os dias)

4 Logan - 16 anos LEG 12:50 - 15:50 - 18:50 - 21:50 (todos os dias)

5 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 14:20 - 17:20 - 20:20 (todos os dias)
**11:20 (sab/dom horário extra)

5 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 23:20 (sab)

6 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 12:20 - 15:20 - 18:20 - 21:20 (todos os dias)

7 Logan - 16 anos LEG 13:50 - 17:00 - 20:00 (todos os dias)
**23:00 (sab horário extra)

8 Aliados - 14 anos LEG 00:10 (sab)

8 Moonlight: Sob a Luz do Luar - 16 anos LEG 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:40 (todos os dias)

DiAMOND MALL (16/03/2017 A 22/03/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 14:50 - 17:40 - 20:40 (todos os dias)

**11:40 (sab/dom horário extra)

2 La La Land - Cantando Estações - LiVRE LEG 13:00 (todos os dias)

2 Moonlight: Sob a Luz do Luar - 16 anos LEG 18:50 - 21:45 (todos os dias)

2 insubstituível - 12 anos LEG 16:00 (todos os dias)

3 Logan - 16 anos LEG 16:20 - 19:20 - 22:10 (todos os dias)

3 papa Francisco: Conquistando Corações - 10 anos DuB 14:00 (todos os dias)

4 Lego Batman - O Filme - Livre DuB 12:00 (sab/dom)

4 Logan - 16 anos LEG 15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias)

5 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 18:30 - 21:30 (todos os dias)

5 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 12:30 - 15:30 (todos os dias)

6 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 20:20 (todos os dias)

6 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 14:20 - 17:20 (todos os dias) **11:20 (sab/dom horário extra)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  pROGRAMAÇÃO SuJEiTA A ALTERAÇÕES >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

phd em ciênciA de Alimentos, com AmplA 
experiênciA em microbiologiA de Alimentos

drA. mAriA teresA destro

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.

Qualidade é um conceito sub-
jetivo, que está relacionado às 
percepções de cada pessoa, além 
de fatores culturais, necessidades e 
expectativas. Entretanto, um produto 
alimentício de qualidade, na visão do 
consumidor, é aquele que lhe satis-
faz com seus atributos sensoriais, 
é nutricionalmente saudável, não 
causa doenças ou veicula bactérias 
e está livre de adulterações.

As indústrias de leite e deri-
vados, como as demais do setor 
de alimentos, se preocupam com 
a qualidade de seu produto, prin-
cipalmente numa época em que 
a credibilidade da marca é muito 
valorizada. E credibilidade é um 
atributo desejado, mas que precisa 
ser conquistado e mantido.

É importante lembrar que qua-
lidade é diferente de segurança/
inocuidade do produto. Para o leite in 
natura, a qualidade é determinada 
basicamente por três parâmetros: 
as baixas contagens de células 
somáticas (CCS), baixas contagens 
de bactérias mesófilas (CTB), e pela 
ausência de resíduos de antibióticos 
ou de outros resíduos químicos.

O estabelecimento de limites de 
CCS e de CTB esteve relacionado, 
inicialmente, a ganhos de produtivi-
dade e a rentabilidade, tanto para o 
produtor como para a indústria. Lei-
tes com contagens elevadas de CCS 
apresentam redução significativa 
de rendimento quando da produção 
de queijos, além de problemas com 
textura e sabor dos mesmos. Sabe-
-se também que a qualidade micro-
biológica do leite cru, juntamente 
com a CCS, irá influenciar no sabor 
e no aroma do leite fluido e de seus 
derivados, além de interferir em sua 
vida útil.

A ampliação da vida útil dos 
produtos é desejada para que uma 
maior variedade de produtos com 
apelo “fresco” possa chegar aos 
consumidores que estão cada vez 
mais distantes. Assim, mesmo sem 
a presença de patógenos, a quali-
dade do leite e de seus derivados 
pode ser afetada. E como melhorar 
a qualidade do leite que chega para 
industrialização?

A única forma que existe até o 
momento e produz resultados satis-
fatórios é aplicando as boas práticas 
de produção nas granjas, ou mesmo 

em pequenos produtores individuais. 
A aplicação de boas práticas deve 
começar com conscientização e 
educação do produtor sobre a im-
portância da higiene para minimizar 
a ocorrência de contaminação. Outro 
ponto não menos importante é a 
saúde do produtor e dos demais en-
volvidos com o manejo dos animais, 
além do estado de saúde do plantel.

Sem a aplicação das boas 
práticas na produção do leite, as 
medidas oficiais que estabelecem 
a refrigeração na propriedade e a 
granelização têm pouco impacto na 
qualidade desse leite. Isso porque, 
com a refrigeração, os microrga-
nismos psicrotróficos (aqueles que 
gostam de temperaturas baixas) 
provenientes do ambiente, dos equi-
pamentos e da superfície do úbere 
do animal irão encontrar condições 
para multiplicar. Se a população 
de psicrotróficos for elevada (106-
107 UFC/g ou mL), a quantidade de 
enzimas proteolíticas e lipolíticas 
produzidas pelos microrganismos 
poderá ser suficiente para afetar 
negativamente a qualidade do leite. 
Essas enzimas, por serem termore-
sistentes, não serão destruídas na 
pasteurização, continuando a atuar 
mesmo nos produtos derivados 
desse leite. As alterações podem 
ser detectadas principalmente em 
produtos com vida de prateleira 
mais longa, como queijos, leite UHT 
e iogurtes.

Outro problema é a sobrevivên-
cia de número elevado de micro-
-organismos após a pasteurização, 
o que também irá interferir na quali-
dade do produto.

No leite cru pode ser encontrada 
uma enorme variedade de micro-
-organismos provenientes do próprio 
animal, do ambiente, dos equipa-
mentos de ordenha ou dos humanos 
que lidam com esses animais. Os 
tipos de micro-organismos que po-
dem vir do animal são dependentes 
do estado de saúde desse animal, 
da presença de fezes no úbere e 
também da contaminação ambiental.

Dentre os grupos de micro-orga-
nismos que podem estar presentes 
no leite cru pode-se citar micrococos, 
bactérias láticas (que não recebem 
esse nome por estarem presentes 
no leite!), Bacillus spp, Pseudomo-
nas spp e diversos representantes da 

família Enterobacteriaceae. Dentre 
os membros das enterobacteriaceas 
há vários que são patogênicos a 
humanos.

Falhas de higiene durante or-
denha e na manipulação posterior 
do produto levam a populações 
elevadas de mesófilos aeróbios. Em 
diversos países, ou mesmo diversas 
indústrias aqui em nosso País, a de-
terminação da população de micro-
-organismos mesófilos é utilizada 
como critério para o pagamento do 
produtor, com base na qualidade de 
seu produto. Isso parece funcionar 
como um incentivo para o produtor 
buscar a melhoria da qualidade de 
seu produto, mas precisa ser acom-
panhada de todo um trabalho da 
empresa junto ao produtor.

Segundo a ICMSF em seu livro 
8 (Microrganismos em Alimentos, 
Utilização de Dados para Avaliação 
do Controle de Processo e Aceitação 
de Produto, Blucher, 2015) o leite cru 
deveria ser examinado, não somente 
para a determinação da população 
de mesófilos, mas também pela 
avaliação da população de micror-
ganismos indicadores como Ente-
robacteriaceae e Staphylococcus 
aureus.

A bioMérieux, empresa líder no 
segmento de microbiologia industrial, 
sempre preocupada com a tranquili-
dade do produtor e com a saúde do 
consumidor, oferece a primeira solu-
ção automatizada para enumeração 
dos microrganismos indicadores 
de qualidade de maneira segura, 
muito mais eficiente e rápida, com 
total rastreabilidade de reagentes e 
operadores.

A pecuária leiteira e as indús-
trias de laticínios têm um enorme 
potencial para crescimento em 
nosso País, quer seja para suprir 
a demanda interna ou mesmo para 
atender à exportação, um dos pon-
tos prioritários para o Ministério da 
Agricultura. Entretanto, uma série 
de esforços é necessária para que 
isso se concretize.

A melhoria da qualidade do 
leite e dos seus derivados deve ser 
tratada em ações conjuntas entre 
produtor, empresas e governo, num 
processo onde todos saiam ganhan-
do e onde nós, os consumidores, 
tenhamos a certeza de receber um 
produto cada vez melhor.

Quer ter um filho bem sucedido? 
comece dando a ele autonomia

Pais devem dar poder de escolha para suas crianças

Se seu filho está tentando montar 
um jogo e não consegue juntar as 
pecinhas, você: 1) não hesita em 
encaixar os objetos para ele, 2) deixa 
que ele tente por um tempo, até dá 
algumas dicas, mostra como ele pode 
montar e depois pede para que ele 
faça para conferir se ele aprendeu, 3) 
apenas observa, afinal, o brinquedo é 
dele e ele precisa aprender sozinho 
a jogar. Se você respondeu 1 ou 3, 
tenho uma notícia para você: super-
proteger, ou dar permissividade de-
mais ao seu filho, pode ser prejudicial 
para seu desenvolvimento.

É o que explica a psicóloga 
especialista na área de Saúde da 
Criança e do Adolescente, Soraia 
Sena. “A superproteção gera uma 
grande irritabilidade na criança. Faz 
com que ela se feche, não questione 
certas atitudes dos pais e não interaja 
com eles. Com isso, ela tende a fazer 
o contrário do que eles pedem. Já a 
permissividade, faz com que a crian-
ça não seja contida e com que haja 
um desamparo de limites. Ela acre-
dita que pode tudo e isso vai fazer 
com que ela se torne inconsequente”.

A psicóloga aponta que é impor-
tante os pais acharem um equilíbrio. 
“A criança também é um sujeito 
pensante, que precisa ser respeitado. 
Isso é um processo. Desde sempre 
os pais devem acostumar os filhos 
com uma rotina. Hora de tomar ba-
nho, comer e dormir. Quando ela for 
crescendo, dentro do estilo daquela 
família, ela começa a desenvolver 
o desejo de fazer as coisas do jeito 
dela, é quando chega a hora dos pais 
trabalharem as opções”.

Soraia acrescenta que os res-
ponsáveis devem dar autonomia para 
seus filhos, porém, é preciso super-
visão. “A criança pode ter liberdade 
de escolha, por exemplo, a roupa que 
quer vestir, desde que esteja de acor-
do com a temperatura. Para isso, os 

pais podem pegaar algumas opções 
e estimular que ele escolha a partir 
daí o que quer. Isso faz com que ela 
entenda o que é certo e errado. Além 
de obedecer e ter limites. Um outro 
ponto, é que ela vai criando confiança 
e se torna um adolescente esperto, 
que sabe se comunicar dentro e fora 
de casa”.

Sim ou não?
A autonomia da criança parte da 

autoridade moderada dos pais, mas, 
para muitos, é difícil dizer “não”. A 
balconista Marta Gonçalves, mãe 
de Larissa de 5 anos, conta que tem 
dificuldade em negar algo. “Às vezes 
quando ela me pede uma balinha 
antes do almoço, digo que não, ela 
faz aquela carinha que convence 
qualquer um. Fico com dó e acabo 
cedendo. Sei que não é certo, mas 
tenho medo dela ficar triste comigo 
ou coisa assim”.

A psicóloga aponta que, hoje, 
existe uma crise de autoridade nas 
famílias. “Se a gente vai em um lu-
gar público, sempre vemos crianças 
soltas e os pais sentados, sem nem 
prestar atenção no que seus filhos es-
tão fazendo. E isso é um erro, porque 
é preciso diálogo e não dar a criança 
tudo o que ela quer, ou deixar com 
que faça o que bem entender. Quanto 

mais cedo iniciar esse processo, 
melhor, porque com a modernidade, 
as crianças estão ficando cada vez 
mais espertas”.

A presidente do Comitê de Pri-
meira Infância da Sociedade Mineira 
de Pediatria, Laís Valadares, explica 
que os pais tem muito receio de dizer 
não, e que isso é um erro. “Tudo 
é uma questão de regras. E quem 
insere isso na vida de uma criança 
são os pais. É preciso entender que 
permitir o filho escolher as coisas, é 
diferente de deixá-lo mandar. O não 
também representa amor e é preciso 
usá-lo, às vezes, para pôr limites e 
condições”. 

Futuro de sucesso
Uma criança autônoma tem 

grandes chances de se tornar um 
adulto bem sucedido. “A criança vai 
se tornando independente dos pais, 
de uma forma positiva. Ela se tornará 
uma pessoa segura em relação as 
próprias capacidades”, explica a 
presidente.

A psicóloga Soraia Sena acres-
centa: “A pessoa cresce com uma au-
toestima satisfatória e será capaz de 
confiar em si própria, se tornando um 
adulto pleno, completo afetivamente 
e profissionalmente. Além de ser 
grato pela educação que recebeu”.

“deixar a criança tomar decisões é diferente de deixá-la mandar”

natália macedo
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Gestação faz com que a mulher passe
por metamorfose do corpo e da mente

A gestação é um momento muito 
especial na vida da mulher, repleto 
de realizações e alegrias, mas nem 
sempre os 9 meses de espera são 
vivenciados pela mulher com toda esta 
plenitude de sentimentos. Além da 
preocupação com o desenvolvimento 
saudável do bebê, as transformações 
fisiológicas vivenciadas pela futura 
mamãe muitas vezes interferem na 
forma como ela se relaciona com as 
pessoas de seu círculo de convivência 
e, sobretudo, com o seu próprio corpo. 

Além da barriga, que não pára de 
crescer, das alterações nas mamas e 
na pele, muitas mulheres tendem a 
ficar indispostas e apresentam náu-
seas, vômitos e sonolência. Outros 
sintomas bastante comuns são: urinar 
com frequência, dores de cabeça, ton-
turas, inchaço, oscilação da pressão 
e dores na coluna, falta ou excesso 
de apetite, assim como aversão ou 
desejo por determinados alimentos. 
“Muitos destes sintomas desaparecem 
a partir do terceiro mês de gestação. 
As náuseas, por exemplo, ficam mais 
esparsas devido a redução fisiológica 
do valor de beta-HCG”, explica a gine-
cologista Regina Paula Ares. 

É importante ressaltar, porém, 
que, além das mudanças físicas, o 
período gestacional traz algumas 
alterações psíquicas, até então desco-
nhecidas, pois cada gestação traz seu 
grau de aprendizado tornando-se um 
grande desafio para a mulher. “Ques-
tões muitas vezes sem respostas 
levam a procura por livros que tragam 

um conforto e direcionamento durante 
o tempo de espera. As variações hor-
monais também têm a sua parcela de 
contribuição para isso, mas algumas 
gestantes sentem uma angústia mui-
tas vezes difícil de nomear”, ressalta 
a psicanalista Silvana Souza Silva. 

“É um momento importante que 
deve ser vivenciado com sabedoria, 
porém delicado, pois gera uma ambi-
valência de emoções entre completu-
de e falta. A insegurança, medos, sen-
do eles do momento do parto ou sobre 
como educar o seu filho, ansiedade 
e a preocupação com as mudanças 
do corpo são queixas comuns das 
pacientes nestas condições. Esses 
sintomas são manifestações incons-
cientes e caso não sejam entendidos 
ou tratados adequadamente podem 
desencadear o que conhecemos como 
depressão pós-parto, por exemplo”, 
reitera a psicanalista. 

Segundo a médica Regina, é im-
prescindível que o profissional de saú-
de que está acompanhando o pré-natal 

mantenha um olhar permanente para 
a estabilidade psíquica da mulher e 
para a manutenção da sua autoestima. 
“Manter-se constantemente informada, 
investir em uma alimentação saudável, 
evitando, assim, o sobrepeso, e ter um 
acompanhamento psicológico, são 
fatores essenciais para que a gestação 
transcorra com tranquilidade e que a fu-
tura mamãe chegue plena ao momento 
do parto e consiga fortalecer os seus 
relacionamentos pessoais, ao invés de 
comprometê-los”, reforça. 

Alguns cuidados também estão 
ao alcance da própria gestante. “Por 
conta do estiramento natural da pele 
durante gravidez, neste período po-
dem aparecer as temidas estrias, que 
comprometem e podem causar danos 
permanentes na autoestima da mulher. 
Como esta circunstância já é previsível, 
o problema pode ser evitado ou ameni-
zado com o uso de cremes hidratantes 
específicos, potentes e seguros para 
mamãe e bebê”, destaca Regina. Nesse 
sentido, cuidar-se não é só uma questão 
de saúde e estética. “Antes de ser mãe, 
ela tem uma feminilidade latente. Man-
ter a autoestima é fundamental para 
que ela consiga exercer plenamente a 
diversidade de papeis exigidos dela na 
sociedade moderna”. 

“Acolher a metamorfose do corpo, 
entender as manifestações inconscien-
tes como sendo algo natural, agir com 
aceitação e tranquilidade e não se dei-
xar paralisar pelo medo são os melhores 
caminhos para esperar e receber o seu 
bebê”, finaliza Silvana.
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Qualidade do leite: o que é importante?
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Entre escrever o nome e interpretar 
textos existe uma grande diferença. O 
analfabetismo e o analfabetismo funcional 
no Brasil são, por muitas vezes, confundi-
dos e, até mesmo, mensurados de forma 
errônea, gerando dados inconsistentes com 
a realidade nacional. Para se ter ideia, o 
indicador usado pelo programa Todos Pela 
Educação é calculado com base nos dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad), que tem em seu questionário 
a questão para os maiores de 15 anos, por 
exemplo, você sabe ler e escrever? Con-
tudo, são considerados alfabetizadas as 
pessoas que declaram saber ler e escrever. 

Um estudo especial sobre alfabetismo e 
mundo do trabalho, do Indicador de Alfabe-
tismo Funcional (Inaf), produzido pela Ação 
Educativa e do Instituto Paulo Montenegro, 
aponta que no Brasil 92% da população 
entre 15 e 64 anos, não é proficiente em es-
crita, leitura e nas habilidades matemáticas. 

Analfabetismo funcional
atinge 27% da população

Escrever, ler e interpretar são os principais problemas

Faixa etária e mercado de trabalho 

Os indivíduos que tem mais 
de 50 anos são maioria no grupo 
de analfabetos, somando 58%. 
Já os jovens de 15 a 24 anos 
estão concentrados no patamar 
elementar (27%), intermediá-
rio (31%) e proficiente (32%). 
Mesmo com o alto número de 
analfabetos funcionais dos en-
trevistados, 63% informaram 
que estão trabalhando, sendo 
que do total 24% no comércio, 
10% na construção, 10% nos 
serviços domésticos e 10% na 
indústria. Apenas 10% estão 
desempregados, 3% procuram 
o primeiro emprego, 5% são 

aposentados (as) e 7% estavam 
em situações como pensionista, 
viviam de renda ou nunca haviam 
trabalhado e nem estavam pro-
curando emprego; 11% estavam 
na condição de dona de casa. 

Contudo, esses dados retra-
tam o subemprego e o emprego 
informal no país. O estudo 
aponta ainda que o grupo de 
analfabetos e rudimentares 
estão atuando, predominante-
mente, nos serviços domésti-
cos, comércio, construção ou 
atividades ligadas à agricultura, 
pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura. 

base escolar

Segundo a pedagoga es-
pecialista em educação e coor-
denadora do ensino infantil do 
Colégio ICJ, Edith Zandona, a 
alfabetização começa quando a 
criança ingressa na escola. Mas, 
ela explica que desde 1 ano as 
crianças podem ser estimuladas 
a compreender e manusear 
livros. “É preciso investir no 
vocabulário, intensificar a leitura 
por meio de textos simples até 
os complexos. Mas é necessário 
respeitar os limites da aluno”, 
afirma. 

Ela conta que no processo de 
alfabetização as brincadeiras são 
um dos artifícios para estimular as 
crianças de acordo com a idade. 
“Usamos ficha com os nomes da 
criança e de objetos, trabalhamos 
as letras do alfabeto, revistas e 
livrinhos, juntar as sílabas e formar 
o som.  Já com 5 e 6 anos, traba-
lhamos a literatura e interpretação. 
O papel da família é fundamental 
nesse processo. Por exemplo, ler 
um livro com a criança e até mes-
mo pedir para a criança contar a 
história faz toda a diferença”.

Os indicadores da pesquisa são 
divididos em 5 grupos e apresenta-
ram os seguintes resultados: 

Analfabetos (4%) –  não sabem 
ler ou escrever, alguns conseguem 
ler números. 

Rudimentar (23%) – sabem ler 
e escrever textos curtos de baixa 
complexidade, mas não conseguem 
interpretar textos ou problemas ma-
temáticos.

Elementar (42%) – sabem ler e 
escrever, selecionam informações em 
textos diversos, de extensão média e 
tem a capacidade de fazer pequenas 
inferências. Resolvem problemas ma-
temáticos com números em ordem de 
milhar, como o total de uma compra 
ou troco.

intermediário (23%) – sabem 
ler e escrever, sabem localizar infor-
mações em textos e interpretá-los 
e tem conhecimento de figuras de 
linguagem. Tem habilidade matemá-
tica como problemas, porcentagens, 
proporções, e juros. 

proficiente (8%) – não tem 
restrições para ler ou escrever tex-
tos e, também, resolver problemas 
matemáticos.

Ou seja, mais de 70% está 
baixo no nível intermediário das 
competências. 

Em relação ao perfil do pú-
blico entrevistado, as mulheres 
representam 52% e os homens 
48%. Entre eles, 44% indicaram 
que cursam ou completaram 
o ensino fundamental, 40% o 
ensino médio e, por fim, 17% 
afirmam que cursam ou concluí-
ram a educação superior – índice 
alarmante, se comparado ao 
número de pessoas proficientes. 

O problema é mundial, re-
centemente, um jornal norue-
guês, bloqueou os comentários 
nas notícias em sua página. 
Agora, para comentar, o usuário 

deve responder um questionário 
de interpretação do texto. Se 
aprovado, ele pode entrar na 
discussão. O motivo dessa ação 
é evitar que as pessoas saiam do 
assunto e, também é a falta de 
compreensão dos leitores que 
acabam disseminando informa-
ções erradas sobre as matérias.

Ariane braga
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SetraBH entrega livros doados a
Penitenciário Feminino Estevão Pinto

As reeducandas do Complexo 
Penitenciário Feminino Estevão Pinto 
(PIEP) serão as primeiras beneficiadas 
com a entrega de livros doados ao 
Sindicato das Empresas de Transporte 
de Passageiros de Belo Horizonte 
(SetraBH) pela população de Belo 
Horizonte na campanha “O Livro Aco-
lhe Abriga e Ensina”. Elas vão receber 
250 dicionários que serão utilizados no 
projeto “Remição de Pena pela Leitu-
ra”, elaborado pela Defensoria Pública 
de Minas Gerais. A entrega dos livros 
à Defensoria Pública aconteceu no dia 
15 de março, no auditório do SetraBH.

A campanha “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina” teve início em 15 
de dezembro de 2016. Dos 60 mil 
livros já recebidos, cerca de 30 mil em 
bom estado já passaram por triagem 
e foram separados por faixa etária, 
gênero literário e nível de ensino e 
serão entregues a creches, escolas, 
faculdades, instituições voltadas à 
alfabetização, casas de atenção à 
terceira idade, bibliotecas municipais, 
comunitárias e de unidades de resso-
cialização.

 
Remição de pena 

Promovido pela Defensoria Públi-
ca, por meio dos defensores públicos 
em atuação na Vara de Execução 
Penal de Belo Horizonte, o projeto 
“Remição de Pena pela Leitura” tem 
por objetivo arrecadar dicionários da 
língua portuguesa, para utilização pe-
las mulheres em privação de liberdade.

A remição de pena, ou o direito 
do condenado de abreviar o tempo 
imposto em sua sentença penal, pode 
ocorrer mediante trabalho, estudo e 
pela leitura, conforme disciplinado 
pela Recomendação 44/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Prevista na Lei n. 7.210/84 de 
Execução Penal, a remição de pena 
está relacionada ao direito asse-
gurado na Constituição Federal de 
individualização da pena. Dessa 
forma, as penas devem ser justas 
e proporcionais, além de particulari-
zadas, levando em conta a aptidão 
à ressocialização demonstrada pelo 
apenado por meio do estudo ou do 
trabalho.

De acordo com a Recomendação 
n. 44 do CNJ, deve ser estimulada 
a remição pela leitura como forma 
de atividade complementar, espe-
cialmente para apenados aos quais 
não sejam assegurados os direitos 
ao trabalho, educação e qualificação 
profissional. Para isso, há necessi-
dade de elaboração de um projeto 
por parte da autoridade penitenciária 

estadual ou federal visando a remi-
ção pela leitura, assegurando, entre 
outros critérios, que a participação 
do preso seja voluntária e que exista 
um acervo de livros dentro da unidade 
penitenciária.

Segundo a norma, o preso 
deve ter o prazo de 22 a 30 dias para 
a leitura de uma obra, apresentando 
ao final do período uma resenha a 
respeito do assunto, que deverá ser 
avaliada pela comissão organizadora 
do projeto. Cada obra lida possibilita a 
remição de quatro dias de pena, com 
o limite de doze obras por ano, ou no 
máximo 48 dias de remição por leitura 
a cada doze meses.

 
Doação de livros 

As entidades e instituições inte-
ressadas em receber livros arrecada-
dos na campanha devem entrar em 
contato pelo e-mail patrícia.baracho@
setrabh.org.br ou pelo telefone (31) 
3248.7035, informando razão social 
da entidade ou instituição, CNPJ (se 
houver), endereço completo, telefone, 
atividade exercida, nome do respon-
sável e livros preferidos.

O SetraBH informa que dará 
prioridade a entidades e instituições 
de BH, podendo optar por outras lo-
calizadas na região metropolitana em 
razão do atendimento por elas presta-
do à população de seus municípios.

A campanha receberá, até 31 
de março de 2017, livros entregues 
aos agentes de bordo dos ônibus do 
sistema de transporte coletivo urbano 
da capital mineira, aos atendentes das 

bilheterias das Estações do BHBus e 
do Move, nas garagens das empresas 
associadas ao SetraBH e na sede da 
entidade. Em 1º de abril será dada 
continuidade à entrega de livros às 
entidades e instituições selecionadas.

A solenidade contou com a pre-
sença do presidente do SetraBH e 
idealizador da campanha “O Livro 
Acolhe Abriga e Ensina”, Joel Jorge 
Guedes Paschoalin; da diretora de 
Comunicação e Marketing do Setra-
BH, Miriam Cançado de Andrade; do 
presidente do Consórcio Operacional 
do Transporte Coletivo de Passa-
geiros por Ônibus do Município de 
Belo Horizonte – Transfácil -, Albert 
Andrade; da defensora pública-geral 
do Estado de Minas Gerais, Christiane 
Neves Procópio Malard; da defen-
sora Pública e chefe de gabinete da 
Defensoria Pública, Luciana Leão 
Lara; da defensora pública da Vara 
de Execuções Criminais, Ana Paula 
Carvalho Starling Braga.

Também participarão da solenida-
de a defensora pública coordenadora 
do Setor de Projetos da Defensoria 
Pública de Minas Gerais, Hellen 
Caíres Teixeira Brandão; os defen-
sores públicos, Rodrigo Zamprogno 
e Cristiane Silva; a diretora geral 
do Complexo Penitenciário Feminino 
Estevão Pinto, Juliana de Camargos 
Ferreira; a diretora de Atendimento e 
Ressocialização, Maristela Andrade; 
as pedagogas da Secretaria de Esta-
do de Administração Prisional, Miriam 
Célia e Priscilla Zocrato; e a diretora 
da Escola da PIEP, Luciene de Assis.

As pessoas que têm mais de 50 anos, são maioria no grupo de analfabetos, somando 58%
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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

procon de JF alertas sobre cuidados
na compra de produtos de páscoa

Faltando cerca de um mês 
para a Páscoa, a procura 
pelos produtos típicos dessa 
época como os pescados e 

os tradicionais ovos de chocolate, 
tem movimentado o comércio de 
Juiz de Fora. As lojas e supermer-
cados tentam conquistar os consu-
midores, vendendo a mercadoria a 
preços diferenciados ou fazendo 
promoção relâmpago para queimar 
o estoque rapidamente. Por isso, 
redobrar os cuidados durante as 
compras é muito importante para 
evitar dores de cabeça, conforme 
aponta a Agência de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon/
JF).

Para quem ainda não teve 
tempo de pesquisar, não se deci-
diu qual ovo de Páscoa escolher 
e para evitar que o pais caiam na 
tentação das ofertas enganosas, 
o órgão preparou algumas orien-
tações. Segundo o gerente do 
Departamento de Atendimento do 
Procon/JF, Oscar Furtado, é bom 
realizar uma pesquisa antes de ir 
às compras. “É preciso comparar 
os preços de um estabelecimento 
para o outro, porque nessa época 
há muitas variações”. Uma regra 
geral é verificar o rótulo do registro 
obrigatório do órgão de fiscalização 
e as datas de validade. Além disso, 
o consumidor deve sempre solicitar 
a nota fiscal, pois ela será a garan-
tia para reclamações posteriores.

pescados
No que diz respeito aos pes-

cados, um dos mais procurados 
nesta época é o bacalhau. Os con-
sumidores devem prestar atenção 
quanto a conservação e aparência 
do peixe, bem como a refrigeração 
e a higiene são elementos impor-

tantes que devem ser levados em 
conta. “A dica é observar se os 
olhos do pescado estão brilhantes, 
se as guelras estão vermelhas e 
as escamas inteiras e presas ao 
corpo. As embalagens devem estar 
acomodadas, de forma a permitir a 
circulação do ar frio, para não com-
prometer a qualidade do alimento”.

Ainda no segmento de pes-
cados, o Procon/JF orienta não 
adquirir o bacalhau, caso esteja 
apresentando manchas averme-
lhadas ou pintas pretas no dorso, 
porque isso é sinal de bolor ou 
deterioração. “Nos casos dos 
enlatados como sardinha e atum, 
a orientação é verificar se a em-
balagem não está amassada e 
nem violada, se contém todas as 
informações de composição e data 
de validade”.

Chocolates
Para os ovos de Páscoa, o 

Procon/JF lembra que é importante 
prestar atenção no peso do ovo, 
pois nem sempre as numerações 
indicadas pelos fabricantes nos 

rótulos são equivalentes entre as 
marcas. Os quesitos conservação 
e higiene também devem ser leva-
dos em conta. O consumidor deve 
ficar atento se o produto está em 
local arejado, longe de produtos de 
limpeza e se as embalagens não 
estão furadas ou violadas. “Caso 
os ovos ou bombons sejam de 
fabricação caseira, o fornecedor 
é obrigado a seguir as mesmas 
regras de comercialização”.

Para os ovos que estejam 
em promoção, com a informa-
ção de que estão quebrados, 
normalmente mais baratos que 
outros em perfeitas condições, 
o fornecedor não será obrigado 
a trocar o produto. No caso do 
chocolate vir acompanhado de 
brinquedos, os pais devem pres-
tar atenção se o produto traz na 
embalagem o selo do Inmetro, 
com a faixa etária recomendável 
para o uso. O Procon/JF orienta 
para não se deixar enganar pela 
embalagem. “Uma boa dica é não 
levar crianças quando for realizar 
as compras”, finaliza.

consumidor deve sempre verificar a data de validade e solicitar a nota fiscal

Prefeito Alexandre Kalil assina
termo de convênio com OAB

O prefeito Alexandre Kalil, 
assinou o convênio que 
será uma parceria sem 
custo para a PBH, com 
400 advogados volun-

tários do programa “Direito na 
Escola” que vão proferir cursos e 
atividades de extensão, tais como 
promoções culturais, palestras, 
conferências e seminários cuja 
participação possa ser de inte-
resse da instituição.

O objetivo desse convênio é 
apoiar e o fomentar atividades 
educacionais voluntárias, por meio 
do programa “Direito na Escola”, 
promovido pela Comissão Estadu-
al Direito Vai à Escola, da OAB/MG 
com o intuito de suscitar a educa-
ção ambiental por meio do ensino 
de noções preliminares de Direito, 
com foco na promoção da justiça, 
cidadania e direitos humanos pe-
los advogados e/ou estagiários, 
membros da OAB/MG. 

Mediante a participação do 
projeto, será emitido um certifi-
cado a todos os interessados, de 
forma a comprovar os cursos e 
atividades ministradas, computa-
das a devida carga horária, perío-
do, horário e corpo docente que o 
ministrou. O termo de cooperação 
técnica tem prazo de vigência de 
quarenta e oito meses.

“Fomentar essas atividades 
nas escolas é desenvolver nas 
crianças o atendimento aos prin-

cípios fundamentais da educação 
ambiental, que são a ética, o 
conhecimento sobre recursos 
hídricos, sustentabilidade, enfim, 
noções elementares que podem 
fazer com que elas se tornem 
cada vez mais cidadãs”, afirmou 
o secretário municipal de Meio 
Ambiente, Mário Werneck.

O “Direito na Escola” surgiu 
em 2010, por iniciativa voluntá-

ria de um grupo de advogados. 
Incorporado  pe la  OAB,  em 
2016, sob a chancela da Comis-
são OAB Vai à Escola, o progra-
ma é uma iniciativa pioneira no 
país e já desperta a atenção da 
OAB de outros Estados, como 
a do Rio de Janeiro. No ano 
passado, o programa visitou 
100 escolas de Belo Horizonte 
e atingiu 55 mil alunos com mil 
palestras, abrangendo às nove 
regiões da capital. 

“A educação não é só um 
dever da escola. É um dever de 
toda a sociedade, da família, das 
organizações civis, dos órgãos 
públicos. Claro que a escola tem 
um papel, mas é essa soma que 
forma o cidadão. Com esse con-
vênio, a cidade está se unindo 
para viver melhor. A prefeitura 
pode contribuir muito, e nós tam-
bém, com essa possibilidade de 
formar cidadãos”, disse Lucas 
Andrade, presidente da Comissão 
OAB Vai à Escola.

Com o convênio entre PBH 
e OAB-MG, a meta para 2017 é 
alcançar pelo menos 100 mil alu-
nos. “Queremos atender ao maior 
número possível de professores, 
para que eles possam repassar 
às escolas conhecimento, entre-
tenimento e, principalmente, que 
saibam quais são as áreas verdes 
que Belo Horizonte ainda possui”, 
pontuou o secretário.

mário Werneck:
“Queremos atender

ao maior número
possível de professores”
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Governador empossa
prefeitos e vereadores

Fernando Pimentel empossou 
160 prefeitos e 160 vereadores – 
entre suplentes e titulares – que 
integram o Colegiado Executivo 
dos Fóruns Regionais de Governo. 
Representando os 853 municí-
pios mineiros, eles farão parte do 
colegiado até o final de 2018, se 
tornando a voz dos Executivos e 
Legislativos municipais.

Pimentel destacou o sucesso 
do programa, criado em junho 
de 2015 pelo Governo de Minas 
Gerais, e que está em sua quarta 
fase.  “É por isso que deu certo, 
porque temos uma adesão tão 
grande dos prefeitos, vereadores, 
da sociedade civil e do Estado. É 
um modelo simples: ouvir as pes-
soas, atender as necessidades, fa-
zer as entregas”, 
afirmou.

O governa-
dor lembrou que 
costuma receber 
críticas sobre as 
“pequenas en-
tregas” que têm 
sido realizadas, 
mas, na avalia-
ção dele,  são 
elas que fazem 
a diferença no 
dia a dia da população. “É muito 
comum ouvirmos críticas sobre o 
que estamos fazendo, como entre-
gas de viaturas policiais, veículos 
para saúde, ambulância e ônibus 
escolares. Mas, em uma cidade de 
3 mil habitantes, uma ambulância 
é fundamental para que o sistema 
de saúde funcione”, disse. 

A questão, segundo Pimentel, 
é enxergar Minas Gerais do jeito 
que é. “Um grande Estado, mas 
muito regionalizado, e cada região 
tem sua cultura, especificidades e 
necessidades. Se nós não enxer-
garmos o Estado com um conjunto 
de regiões, nós não vamos gover-
nar bem Minas Gerais”, completou.

 

democracia
Para Pimentel, os Fóruns Re-

gionais de Governo são o melhor 
exemplo da boa política. “Não há 
atividade mais nobre em uma de-
mocracia do que isso que estamos 
fazendo aqui. Estamos reunindo 
para discutir os problemas da 
população e buscar soluções. 
Temos de preservar a política, 
o trabalho do parlamento e dos 
prefeitos. Sem a boa política não 
há democracia. A política não pode 
ser criminalizada como se todo 
político fosse um corrupto ou um 
ladrão que está esperando a opor-
tunidade para roubar”, salientou.

O governador aproveitou o 
evento para cobrar o encontro de 
contas entre o Estado e a União, 
com o ressarcimento das perdas 
provocadas pela Lei Kandir. “É uma 
lei que isentou de impostos as mer-
cadorias e os produtos exportados 
pelo país e, com isso, atingiu du-
ramente os Estados exportadores, 
como Minas. Nós temos de nos 
mobilizar politicamente, ir a Brasília 
em comitivas, em caravanas, para 
procurar a bancada federal, os mi-
nistérios envolvidos no problema, 
quem sabe até o próprio Supremo 
Tribunal Federal (STF), se for ne-
cessário. Tenho uma esperança 
muito grande de que por esse 
caminho e com a união de Minas 
Gerais, nós vamos conseguir um 

bom resultado”, 
finalizou.

Para o se-
cretário extraor-
dinário de De-
senvolvimento 
Integrado e Fó-
runs Regionais, 
Wadson Ribeiro, 
os fóruns são 
uma das mais 
importantes ini-
ciativas do Esta-

do, porque “têm como primeiro 
objetivo criar a cultura da partici-
pação, fazer com que prefeituras, 
câmaras municipais e a sociedade 
civil participem das definições das 
políticas públicas, elegendo as 
prioridades que serão encaixadas 
na disponibilidade orçamentária. O 
colegiado terá o papel de articular 
as demandas estabelecidas nos 
fóruns com o cotidiano, que é per-
correr esses municípios, percorrer 
esses territórios e aferir a execução 
dessas entregas”, afirmou.

As eleições para a escolha 
dos prefeitos e vereadores para 
integrar o Colegiado Executivo 
foram realizadas pela Secretaria 
Extraordinária de Desenvolvimento 
Integrado e Fóruns Regionais (Se-
edif) em assembleias realizadas 
em janeiro e fevereiro, nos 80 
microterritórios do Estado. Além de 
prefeitos e vereadores, participam 
dos fóruns representantes da so-
ciedade civil, de órgãos estaduais 
e federais, entidades empresariais 
e sindicais, além de representantes 
dos poderes legislativos estadual 
e federal.

Representando os vereadores 
eleitos para o colegiado, Vera 
Pereira, vereadora de Barroso, no 
Território Vertente, ressaltou a pro-
ximidade entre o governo mineiro e 
a população. “Nós, no dia a dia, es-
tamos com a população e sabemos 
a realidade dela. Com os conselhos 

poderemos trazer a necessidade 
do povo ao governo”, disse.

A prefeita de Manhuaçu, Maria 
Aparecida Bifano, que representou 
os prefeitos, se disse honrada em 
compor o novo colegiado. “Quero 
participar ativamente junto às pes-
soas. O verdadeiro aprendizado 
com esse governo foi efetivamente 
ouvir para governar”.

Também participaram da so-
lenidade todos os secretários de 
Estado deputados federais e esta-
duais, lideranças de movimentos 
sociais, prefeitos e vereadores.

Durante a solenidade os novos 
integrantes do Conselho recebe-
ram um portfólio de convênios do 
Estado e um catálogo de serviços 
oferecido aos municípios. O mate-
rial foi elaborado pela Subsecreta-
ria de Estado de Assuntos Munici-
pais (Subseam), da Secretaria de 
Estado de Governo. 

Dentre as ações já realizadas, 
destacam-se a entrega de centenas 
de veículos para a saúde, educação 
e segurança pública, além das obras 
de saneamento, ligação de energia 
elétrica e asfaltamento de estradas.

Para se ter uma ideia da di-
mensão dos Fóruns Regionais, 
estima-se que mais de 25 mil pes-
soas já compareceram a eventos 
realizados por todo o Estado. 
Foram registradas 12.689 de-
mandas, nos 17 Territórios de 
Desenvolvimento. Todas estão 
devidamente sistematizadas e 
sendo acompanhadas. Os 17 
Territórios de Desenvolvimento 
são:  Norte, Noroeste, Médio e 
Baixo Jequitinhonha, Mucuri, Alto 
Jequitinhonha, Central, Vale do Rio 
Doce, Vale do Aço, Metropolitano, 
Oeste, Caparaó, Mata, Vertentes, 
Sul, Sudoeste, Triângulo Sul e 
Triângulo Norte.

“É um modelo
simples: ouvir as
pessoas, atender
as necessidades,

fazer as entregas”

Wadson ribeiro: “o colegiado terá
o papel de articular as demandas

estabelecidas nos fóruns”
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pimentel: “É muito comum ouvirmos críticas sobre o que estamos fazendo”
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Oferece empréstimos sem consulta ao SpC e SERASA
para trabalhadores em geral, inclusive, autônomo,

empreendedor e agricultor.

TELEFONE: 31 98502-4655

Cooperativa Evangélica Popular

Exemplo:

5.000 40 x R$ 169,00

10.000 60 x R$ 219,00

15.000 60 x R$ 309,00

20.000 60 x R$ 399,00

DE 8:00 ÀS 17:00 HORAS

A Prefeitura de Juiz de 
Fora implementou no dia 17 de 
março, pelas mãos do prefeito 
Bruno Siqueira, o decreto que 
regulamenta a Lei 13.449, que  
institui em Juiz de Fora a “Se-
mana Municipal de Conscienti-
zação  sobre o Autismo”. 

A partir deste ano, a semana 
que será sempre  lembrada n os 
primeiros sete dias do mês de 
abril, já  passa a fazer parte do 
calendário da cidade. O decreto 
tem como finalidade difundir o 
Transtorno de Espectro Autista 
(TEA), no período destacado, 
através de atividades que pro-
porcionem a discussão, reflexão 
e divulgação de dados sobre 
o autismo,  realizadas sob a 
coordenação da  Secretaria de 
Saúde (SS).  

A meta é que o evento po 
ssa oferecer debates, pales-
tras, seminários e fóruns sobre 
as políticas de proteção aos 
direitos dos autistas. O decreto 
estipula ainda, o apoio da  secre-
taria em pesquisas que visem 
o aprimoramento da atenção à 
saúde e a melhoria da qualidade 
de vida das pessoas com TEA.

 
Autismo 

A Prefeitura de Juiz de Fora 
disponibiliza por meio do Ambula-
tório de Autismo dentro das insta-
lações do Departamento de Saú-
de da Criança e do Adolescente 
(DSCA) , órgão da Secretaria de 
Saúde, assistência especializa-
da a estes pacientes de acordo 
com sua deficiência. De acordo 
o prefeito Bruno Siqueira, o am-
bulatório disponibiliza tratamento 
com medicamentos, fisioterapia, 
musicoterapia, fonoaudiologia 
e de baixa visão, através do 

Programa de Reabilitação Visual 
(Prev) do DSCA. Além disso, 
quando necessário, o paciente é 
direcionado a outros serviços da 
Rede SUS. 

“Antes de iniciarmos o pro-
grama, ficamos cerca de três 
meses estudando a real neces-
sidade desses pacientes, com o 
intuito de adotar diretrizes clínicas 
e terapêuticas específicas para o 
cuidado à saúde dos portadores 
de autismo e também para defi-
nir a demanda de profissionais 
para atendê-los. Aos poucos a 
assistência tem sido ajustada 
e, atualmente, já temos cerca 
de cem usuários cadastrados”, 
completa o fisioterapeuta Sérgio 
Carvalho. Os pacientes que bus-
cam atendimento no ambulatório 
podem agendar uma consulta na 
própria unidade que funciona na 
Rua São Sebastião, 772, Centro. 

O autismo é um transtorno 
do desenvolvimento, chamado 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), cujos sinais surgem 
antes dos 3 anos de idade. Os 
principais sintomas são: proble-
mas com a linguagem, interação 
social e comportamento (que é 
restrito e repetitivo). 

Atinge mais os meninos, 
com proporção de cerca de 
cinco casos entre eles para um 
entre meninas. A identificação 
precoce precisa ser feita o 
mais depressa possível, para 
que as crianças com autismo 
possam ter acesso a ações 
e programas de intervenção 
com melhores resultados. Os 
casos em que há suspeita de 
autismo na infância devem ser 
analisados principalmente por 
neuropediatras ou psiquiatras 
infantis.

Juiz de Fora institui “semana municipal
de conscientização  sobre o  Autismo”

Câmara de Vereadores debate ameaça
à degradação da fauna e flora em BH

CM
BHCom o crescimento do 

número de eventos nos 
parques geridos pelo 
poder público municipal 

nos últimos anos, especialmente 
no Parque das Mangabeiras, 
defensores da causa ambiental, 
vereadores e comunidade dis-
cutiram, no dia 15 em audiência 
pública, a ameaça à degradação 
da fauna e flora, e a cobrança 
de taxas pela prefeitura para 
utilização dos espaços. 

Os participantes da reunião, 
realizada pela Comissão de 
Direitos Humanos e Defesa do 
Consumidor, propuseram a ela-
boração de um plano de manejo 
para a definição de regras para 
eventos e a criação de um con-
selho consultivo dos parques, 
com a participação da sociedade.

Conforme relatou a diretora 
de Meio Ambiente da Associa-
ção de Moradores do Bairro 
Mangabeiras, Tereza Cristina 
Spósito, no ano passado, a 
prefeitura permitiu a realização 
de eventos de 12h às 22h, em 
finais de semana consecutivos 
no Parque das Mangabeiras, 
área de proteção ambiental da 
Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

A associação contratou estu-
do técnico de uma bióloga, que 
gravou sons de animais em dias 
de shows e em dias “normais”. 
O estudo revelou que o barulho 
mascarou a vocalização de in-
setos e aves, que utilizam sua 
voz para se proteger, marcar 
território e se reproduzir. Se-
gundo Spósito, o Parque das 
Mangabeiras não possui um 
plano de manejo, que aponte 
a viabilidade  de realização de 
eventos no local.

De acordo com o presidente 
da Ecologia e Observação de 
Aves (Ecoavis), Adriano Gomes 
Peixoto, quando a prefeitura era 
responsável pela manutenção 
dos parques, havia mais fis-
calização; com a terceirização 
da administração, não há uma 
política específica para cada 
área verde.

infraestrutura
Belo Horizonte possui 75 

parques, dos quais 53 abertos 
ao público. Destes, somente 20 
estão em condições de receber 
a população, devido à falta de 
infraestrutura no que se refere 
a banheiros e bebedouros, por 
exemplo. Em gestões anteriores, 
foram feitos cortes orçamentários, 
com a demissão de porteiros, 
vigilantes, faxineiros, jardineiros 
e maquinário. Isso aumentou o 
vandalismo, a depredação e a 
marginalidade nos parques.

Em 2014, foram realizados 
833 eventos no Parque das 
Mangabeiras e, em 2015, este 
número ampliou-se para 1074. 
Com o aumento da demanda 
quanto à reserva de áreas 
para shows, a partir de julho 
de 2016, a prefeitura baixou 
um decreto determinando a 
cobrança pelo uso desses 
espaços. Quanto às regras 
de utilização, Sérgio Augusto 
Domingues, presidente interi-
no da Fundação de Parques 
Municipais, informou que além 
da falta de um plano de ma-
nejo, nenhum parque de Belo 
Horizonte possui um conselho 
consultivo.

encaminhamentos
Ao final da audiência, de-

liberou-se pela elaboração de 
um plano de manejo para todos 
os parques de BH e pela cria-
ção de um conselho consultivo, 

com participação da sociedade. 
Propôs-se, ainda, que haja 
controle e fiscalização do nú-
mero de pessoas por evento. 
Sugeriu-se, também, que se-
jam solicitadas informações à 
PBH sobre a administração do 
Parque das Mangabeiras e do 
Parque Amilcar Vianna Martins, 
no Bairro Cruzeiro. Licencia-
mento do sistema eletrônico de 
som, obedecendo ao Código de 
Posturas e à Lei do Silêncio, 
suspensão da cobrança pelo 
uso do espaço ou adequação 
dos valores à proporção do 
evento foram outros aponta-
mentos da reunião. 

Os participantes propuse-
ram, ainda, a transformação 
do Parque das Mangabeiras 
em escola, “Universidade do 
Verde”, com inserção da popu-
lação nos esportes e na gestão 
ambiental, e ações educativas 
realizadas por agentes de ci-
dadania.

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

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMáTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

PA U L O  C E S A R  P E D R O S A
quEM SABE, SABE Advogado & Jornalista

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

pastor Malafaia. A Polícia Federal 
(PF) indiciou o pastor Silas Malafaia em 
uma investigação que apura corrupção em 
cobranças judiciais de royalties da explora-
ção mineral. Em dezembro, a PF promoveu 
a Operação Timóteo em 11 estados e no 
Distrito Federal. Na ocasião, foi expedido 
um mandado de condução coercitiva contra 
Malafaia, mas ele se apresentou espontane-
amente na superintendência da PF em São 
Paulo. Embora envolvido, ele não foi con-
siderado um dos alvos principais da ação.

Campanha da Aids. Isso já ocorreu 
outras vezes. A nova campanha sobre Aids 
do governo federal gera protestos das en-
tidades ligadas ao tema. È que, segundo a 
propaganda, 260 mil brasileiros têm o vírus, 
sabem e não se tratam, e 112 mil estão 
contaminados e não sabem.

Cratera alemã. Não é de 6 nem de 7 
bilhões de euros, como saiu anteriormente, o 
prejuízo da ThyssenKrupp com a construção 
da CSA, agora vendida para o grupo Techint/
Ternium. Um dos protagonistas do projeto 
estima em incríveis 12 bilhões de euros o 
montante que foi queimado pela alemã na 
usina carioca.

Accor vai assumir gestão de 26 hotéis 
da BHG no Brasil. A francesa AccorHotels 
vai assumir a gestão de 26 hotéis do Brazil 
Hospitality Group (BHG), sendo 10 deles 
no eixo Rio-São Paulo. No total, são 4.400 
quartos. Essa carteira será adquirida por um 
valor de R$ 200 milhões. O acordo prevê 
investimentos na renovação das unidades, 
além da conversão progressiva em marcas 
do grupo Accor, como Ibis, Mercure, Novotel 
e MGallery, até o fim de 2019. No Estado do 
Rio estão seis dos 26 hotéis que vão trocar 
de administrador. Os cariocas Royal Tulip 
Rio São Conrado, Golden Tulip Copacabana 
e Soft-Inn Lapa estão entre eles.

c A n A l   A b e r t o

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

prefeito de ipatinga envia
à câmara lei da Anistia

O prefeito de Ipatinga, Sebastião 
Quintão e o secretário de Fazenda 
José Rocha Salles detalharam o 
projeto de lei do Executivo que está 
sendo encaminhado à Câmara Muni-
cipal para concessão de uma série de 
benefícios aos contribuintes inscritos 
na Dívida Ativa. O evento contou com 
a presença maciça de vereadores. 
Com a aprovação pelo plenário do 
Legislativo e logo após sancionada 
pelo prefeito, a lei oferecerá a pes-
soas físicas ou jurídicas em débito 
a anistia parcial do valor relativo a 
multas e juros, além da remissão total 
ou parcial da dívida em alguns casos.

“O contribuinte é nosso parceiro 
para o desenvolvimento da cidade 
e não temos nenhum interesse em 
penalizá-lo. As multas e juros repre-
sentam mais da metade dos débitos 
e queremos proporcionar aos inadim-
plentes a possibilidade de terem 
seus nomes limpos. Liquidadas as 
pendências, eles estarão livres para 
continuar tocando seus negócios, de 
posse de suas certidões negativas de 
débito. Isso também fará com que os 
cofres municipais ganhem um certo 
tônus num quadro de muitas dificul-
dades, já que herdamos uma dívida 
de mais de R$ 400 milhões de nossos 
antecessores”, explicou o prefeito. 

Ainda segundo o Quintão, além 
de oferecer uma chance de renego-
ciação aos contribuintes, para pa-
gamento das dívidas de forma mais 
amena, “também se busca com esta 
lei evitar o protesto e a cobrança judi-
cial destes débitos de pequeno valor, 
que acabam por onerar tanto o muni-
cípio quanto o próprio contribuinte”. 

“A Lei da Anistia visa favorecer 
o contribuinte que foi afetado pela 
crise econômica que acomete o 
país, agravada significativamente 
pela queda das atividades econô-
micas do setor siderúrgico regional, 
o que por sua vez acaba por afetar 
segmentos de geração de renda 
da cidade como o comércio, micro 
e pequenas empresas, causando 
falência e desemprego”, acrescenta o 
secretário de Fazenda do município, 
José Rocha Salles.

Atualmente, a Dívida Ativa do 
município ultrapassa os R$ 514 mi-
lhões, sendo mais de R$ 310 milhões 
apenas de juros e multas. 

Como ser beneficiado
O requerimento de parcelamento 

dos débitos tributários deverá ser 
feito na Central de Atendimento 
Tributário (CEAT), no 1º andar da 
prefeitura, mediante assinatura do 
Termo de Parcelamento e confissão 
da dívida. Aqueles que já estão sendo 
cobrados judicialmente devem reque-
rer o parcelamento na Procuradoria 
Geral (Proger), no 4º andar. Já os 
parcelamentos que estejam em curso 
também poderão ser revistos por 
solicitação dos contribuintes. 

A lei prevê que a remissão total 
de débitos em Dívida Ativa será con-
cedida aos contribuintes portadores 
de doença grave, contagiosa ou 
incurável como tuberculose ativa, 
alienação mental, esclerose múltipla 
e neoplasia maligna, entre outras, 
atestadas pela medicina especia-
lizada.   

O perdão de juros e multas para 
pagamento à vista chega a 99%. 
Quem preferir saldar a dívida em seis 
parcelas fará jus a um desconto de 

90%. O projeto ainda prevê: 80% de 
desconto para pagamento em até 12 
parcelas; 70% para parcelamento em 
até 24 vezes e 60% para pagamento 
em até 36 parcelas.

Para os contribuintes que opta-
rem pelo pagamento das dívidas em 
36 e até 60 parcelas, o valor de cada 
uma delas não poderá ser inferior a 5 
UFPI’s, a Unidade Fiscal Padrão de 
Ipatinga, hoje fixada em R$ 108,45.

Os débitos tributários parcelados 
dizem respeito ao valor principal, 
mais a atualização monetária, juros 
e multas incidentes até a data da 
concessão do benefício.

Após ser concedido o benefício, 
o contribuinte deve ficar atento para 
manter em dia o compromisso de 
pagamento dos valores acordados. 
Isto porque o atraso por mais de 90 
dias ou de três parcelas consecutivas 
implica no cancelamento do parcela-
mento e encaminhamento do débito 
para cartório, ajuizamento de ação de 
execução fiscal ou prosseguimento 
de eventual execução fiscal que já 
esteja em andamento. O contribuinte 
que tiver o parcelamento cancelado 
não poderá realizar outro dos mes-
mos débitos nos termos da Lei da 
Anistia que está sendo proposta.

sebastião Quintão fez a entrega
do projeto aos vereadores
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Construção da sede Ascamare em
Lagoa Santa tem apoio de deputado

A nova sede dos Catadores de Materiais Recicláveis 
de Lagoa Santa (Ascamare) que será construída dentro 
do “Complexo Verde”, junto ao horto florestal, a usina de 
compostagem e parque ecológico ganhou o apoio do de-
putado Marcelo Álvaro Antônio para a sua concretização.

Em reunião realizada na sede da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, o vice- prefeito e secretário da 
pasta, Breno Salomão, apresentou o projeto ao deputado 
que prontamente se colocou à disposição da entidade e 
da prefeitura para buscar os recursos necessários para 
a construção da nova sede da associação. 

A nova sede será construída dentro de um complexo 
com 90 mil m² de extensão localizado na região noroeste 
da cidade. Hoje, 30 famílias vivem da renda da recicla-
gem. O objetivo é aumentar o número de associados, 
incluindo mais trabalhadores na associação e ampliando 
a geração de emprego e renda. 

Segundo o deputado Marcelo Álvaro Antônio, 
para concretização deste projeto é preciso a alocação de 
recursos financeiros que podem ter como origem emenda 
parlamentar, fundo do Meio Ambiente e àqueles geridos 

pelo Ministério Público, além de parcerias com a inicia-
tiva privada. “Podem ter certeza que não vamos medir 
esforços para fazer este projeto acontecer. Precisamos 
e vamos criar caminhos para isto”, disse.

Ascamare busca ampliação dos seus serviços

PM
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Pessoas geneticamente predispostas a 
armazenar gordura na barriga ou a ter um tipo 
de corpo em formato de maçã podem enfrentar 
um maior risco de diabetes tipo 2 e de doen-
ça cardíaca. Um estudo publicado na revista 
Journal of the American Medical Association 
(“Jama”) sugere que a composição genética de 
uma pessoa pode causar problemas de saúde 
ao longo do tempo. “As pessoas variam em sua 
distribuição de gordura corporal, algumas têm 
mais gordura na barriga, o que chamamos de 
‘adiposidade abdominal’, e outras nos quadris 
e nas coxas”, disse o autor sênior do estudo, 
Sekar Kathiresan, professor associado de me-
dicina na Harvard Medical School.

Que beijo é uma delícia todo mundo sabe. 
Além disso, ele proporciona bem-estar, diminui 
o estresse e ainda garante mais disposição no 
dia a dia. Mas também é preciso ter atenção 
com a saúde, pois o que começa com essa 
carícia no meio da multidão pode virar uma 
doença silenciosa, a mononucleose, também 
conhecida como “doença do beijo”. Gotículas 
de saliva soltas em conversas a uma distância 
menor que 1,5m, tosses, espirros, objetos con-
taminados e até selinhos são suficientes para 
espalhar o vírus Epstein-Barr que, em geral, usa 
a boca como porta de entrada para contaminar 
homens e mulheres entre 15 e 25 anos. O 
micro-organismo pertence à família do herpes e 
é um dos mais comuns em humanos, segundo 
o médico infectologista e professor de medicina 
da Faculdade Santa Marcelina (FASM-SP), Luiz 
Fernando Degrecci Relvas.

Aposentados por invalidez que precisam 
de cuidadores ou acompanhantes podem so-
licitar ao INSS um adicional de 25% no valor 
da aposentadoria. Mesmo garantido pela Lei 
8.213/1991, o benefício é pouco conhecido e 
depende do resultado de uma perícia na Pre-
vidência. “Hoje é muito difícil a Previdência dar 
o benefício, mesmo a lei sendo clara”, afirma o 
presidente do Sindicato dos Aposentados, Pen-
sionistas e Idosos de Minas Gerais (Sinap), Adil-
son Rodrigues. Na justiça, o benefício de 25% a 
mais na aposentadoria para quem comprovar a 
incapacidade e a necessidade de ser assistido 
por terceiro é estendido para os aposentados 
por idade e tempo de contribuição, e não só por 
invalidez. Em maio do ano passado, a Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Es-
peciais Federais (TNU) do Conselho de Justiça 
Federal (CFJ) decidiu pela unificação.Com isso, 
os processos nos Tribunais Regionais Federais 
(TRFs) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
devem seguir esse entendimento.

gordurA nA bArrigA

doençA do beiJo

mAis dinheiro pArA Apo-
sentAdo com cuidAdor

No último dia 10, a ABAV-MG realizou no 
Dayrell Hotel e Centro de Convenções, a 11ª 
edição do Salão de Turismo. O evento contou 
com a participação de agentes de viagens e 
pessoas especializadas no setor, que puderam 
conhecer cerca de 300 produtos dos 50 expo-
sitores e 3 âncoras presentes. O presidente da 
associação, José Maurício de Miranda Gomes, 
afirma que a feira teve um crescimento muito 
grande este ano, com as empresas mais con-
fiantes e o mercado tomando rumos melhores 
a cada dia. “Nós deixamos de ter expectativa 
e, hoje, nós temos uma realidade, fechamos 
100% o salão com muita dificuldade, mas 
conseguimos. Inclusive, algumas empresas 
quiseram participar, mas em função da lotação 
do espaço ficaram de fora” conta.

José maurício de miranda gomes,
presidente da AbAV-mg e edmar bull,

presidente da AbAV nacional
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emAnuel cArneiro

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

nova temporada da Fórmula 1 
começa neste final de semana
Corridas de 2017 prometem ser mais rápidas

ara os amantes do automobilismo, 
uma boa notícia: a Fórmula 1 começa 

neste domingo, dia 26, no Circuito de 
Albert Park, em Melbourne – Austrália. As 

expectativas para este ano são altíssimas, afinal 
a pré-temporada das equipes foram agitadas e 
com tempos bem abaixo do último ano.  

Esta 68ª temporada contará com 20 grandes 
prêmios, sendo que o GP do Brasil será no dia 
12 de novembro, no tradicional autódromo de 
Interlagos, em São Paulo. 

Em 2017 o grid será formado por 10 equipes, 
sendo que cada uma conta com dois pilotos, e 
com quatro campeões mundiais lado a lado - 
Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel 
(Ferrari), Kimi Raikkonen (Ferrari) e Fernando 
Alonso (McLaren-Honda). 

Com as mudanças aerodinâmicas, os carros 
deste ano diminuíram em média cinco segundos 
o tempo de volta, se comparado com o ano 
passado. Além disso, espera-se uma temporada 
mais competitiva, após anos em que pilotos da 
mesma equipe é quem disputava o título. 

Os treinos da pré-temporada, que começa-
ram em fevereiro, mostraram que 2017 pode ser 
um ano melhor para Ferrari. Após 10 anos sem 
conquistar nenhum título, a escuderia apresen-
tou um carro muito competitivo, além de contar 
com dois dos mais talentosos pilotos do grid: o 
tricampeão Vettel e o finlandês Raikkonen. 

Apesar da melhora da equipe italiana, a Mer-
cedes ainda é a favorita para levar o troféu neste 
ano. Após a inesperada aposentadoria de Nico 
Rosberg, o campeão em 2016, a escuderia se 
reforçou com a chegada de Valtteri Bottas, vindo 
da Williams, e manteve o tricampeão e favorito 
para conquistar o título deste ano, Lewis Hamilton. 

A saída de Rosberg da Fórmula 1 contribuiu 
diretamente para o “fim” da aposentadoria do 
brasileiro Felipe Massa. O piloto, que está na 
categoria há 15 anos, havia anunciado, no final 
do ano passado, que não iria mais correr, porém, 
com a saída de Bottas, seu antigo companheiro 
de equipe, ele ficou na Williams. Massa será o 
único brasileiro na categoria e dividirá as aten-
ções com o iniciante Lance Stroll. 

Fãs de Fórmula 1 

• Largura da asa diantei-
ra aumentou para 1800 mm 
(180 cm);

• Asa traseira foi reduzi-
da para 150 mm (15 cm) e 
sua posição mudou de volta 
por 200 mm (20 cm);

• Ponta das tábuas será 
antecipada para permitir que 
as equipes tenham mais 
liberdade para controlar o 
fluxo de ar;

• Largura dos pneus 
dianteiros e traseiros foi 
aumentada para permitir 
que os carros ganhem mais 
aderência mecânica.

mudanças no 
regulamento: 

loraynne Araujo

mercedes continua sendo a favorita ao título
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A Fórmula 1 já foi o segundo 
esporte mais assistido no Brasil na 
década de 1980 e 1990, tempos 
áureos dos pilotos Nelson Piquet e 
Ayrton Senna. Porém de alguns anos 
para cá, a modalidade vem perdendo 
a audiência, seja pela falta de compe-
titividade entre as equipes ou por não 
ter um brasileiro brigando por títulos. 

Mas a paixão pelo “ronco” dos 
motores ainda permanece viva entre 
alguns brasileiros, como é o caso do 
médico Fernando Coutinho, 49 anos. 
Natural de Ponte Nova, ele contou 
que acompanha a modalidade des-
de 1981. “Quando era muito jovem 
ouvia muito falar da família Fittipaldi 
e da sua tentativa de ter uma equi-
pe brasileira na Fórmula 1. Com a 
ascensão do piloto Nelson Piquet e 
a possibilidade dele disputar títulos, 
comecei a assistir às corridas”. 

Como um bom fã do esporte, 
Coutinho já assistiu sete corridas 
in loco, sendo quatro no autódromo 

do Rio de Janeiro e três em São 
Paulo. “Na última vez, em 2015, fui 
no Paddock Club, o que permitiu 
uma experiência diferente, pois tive 
acesso aos boxes e maior conforto”. 

Eloá Lysardo, 21 anos, também 
gosta de F1. A estudante de direito 
contou que começou a ver a moda-
lidade quando ainda era criança, por 
influência do seu pai. “Ele sempre 
assistia os grandes prêmios na TV 
e isso me incentivou”.  Apesar da 
pouca idade, ela conta que tem 
Ayrton Senna como o maior ídolo na 
modalidade. “Ele foi o maior piloto 
que já tivemos no Brasil”. 

Para 2017, Coutinho disse que 
está com muitas expectativas de-
pois da mudança do regulamento. 
“Os carros terão maior aderência 
mecânica e aerodinâmica. Serão 
bem mais rápidos, o que exigirá mais 
dos pilotos e pode ter mudanças 
também na relação de forças entre 
as equipes”.
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copa da rússia

A seleção brasileira faz 
seis part idas neste 
ano, fechando sua tra-
jetória rumo à Copa 

da Rússia, que ficou mais leve 

depois da substituição de Dun-
ga por Tite.

No dia 1º de dezembro, em 
Moscou, vamos conhecer os 
nossos três primeiros adver-
sários e já poderemos ver um 
pouco do que nos espera, pois 
haverá a Copa das Confedera-
ções, da qual ficamos de fora, 
lamentavelmente.

O Brasil enfrentará o Uru-
guai no dia 25 de março, em 
Montevidéu, um dos jogos mais 
difíceis até aqui. No dia 28, uma 
terça-feira, será o Paraguai, em 
São Paulo, sempre um adver-
sário que se multiplica quando 
o jogo é contra os brasileiros. 
Agora, o mais importante: a 
nova chamada de 23 jogado-
res mostra claramente que 
há uma demora excessiva na 
renovação de craques no atual 
momento.

À exceção do Gabriel Jesus 
(foto), este, sim, uma revelação, 
pouca coisa a destacar nas 
convocações recentes. Na lista 
atual, quatro atletas do futebol 
nacional: Diego Souza, Diego, 
Weverton e Fagner. Muito pou-
co. O Brasil está repatriando 
muitos jogadores na faixa acima 
de 30 anos e sem pique de Se-
leção, e o futebol local vive uma 
entressafra preocupante.

Basta verificar a nova lista 
do Tite para se chegar à conclu-
são de que melhoramos a forma 
de jogar, saímos do mau humor 
e da limitação do Dunga para 
um treinador mais arrojado, atu-
alizado e educado como o Tite.

Mas isso não basta para 
justificar tanto oba oba. O jogo 
de Montevidéu pode nos colo-
car novamente nos trilhos de 
realidade.
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eQuipes / pilotos

mercedes

red bull

Ferrari

Force india

Williams

mclaren

toro rosso

haas

renault

sauber

44 lewis hamilton
77 Valtteri bottas

3 daniel ricciardo
33 max Verstappen

5 sebastian Vettel
7 kimi raikkonen

11 sergio perez
31 esteban ocon

19 Felipe massa
18 lance stroll

14 Fernando Alonso
2 stoffel Vandoorne

26 daniil kvyat
55 carlos sainz Jr

8 romain grosjean
20 kevin magnussen

27 nico hulkenberg
30 Jolyon palmer

9 marcus ericsson
94 pascal Wehrlein


