
Patrus Ananias
(PT) é firme
nas críticas
à terceirização
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Patrus Ananias (PT) está cético em 
relação à proposta aprovada pelo 
Congresso Nacional que libera a 
terceirização da atividade-fim. O 

parlamentar diz que as empresas contrata-
das para a prestação de serviço irá ganhar 
dinheiro explorando a mão de obra do tra-
balhador. Além disso, ele é contundente ao 
afirmar que essa medida serve apenas aos 
interesses do capital, pois ela vai baixar os 
salários. O petista ressalta também que 
o presidente Michel Temer (PMDB) está 
rasgando a Constituição Brasileira com as 
reformas propostas pelo seu governo. No 
dia 22 deste mês, a Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei que regulamenta 
a terceirização para qualquer atividade 
dentro de uma empresa. Aguardando nova 
avaliação dos parlamentares desde 2002, a 
medida é uma das promessas de Temer aos 
empresários. oPinião – PáginA 2
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Segundo informações dos bastidores da ALMG, Lafayette Andrada (PSB), Rogério 
Correia (PT), Fabiano Tolentino (PPS), Felipe Attiê (PTB) e Paulo Guedes (PT) 
estão, cada um ao seu modo, analisando a possibilidade de disputar à corrida pela 
Câmara dos Deputados no próximo ano. Por outro lado, os políticos, de um modo 

geral, permanecem de olho nas decisões de Brasília em relação à proposta de lei que prevê 
mudanças nas regras das eleições 2018. PolíTicA – PáginA 3

Começa a valer, neste mês de abril, as novas regras, do Conselho Monetário Nacional, 
em relação ao crédito rotativo do cartão de crédito. A partir de agora, quem pagar a fatura 
mínima por 2 meses seguidos poderá negociar a dívida restante com juros bem menores. 
Essa é uma medida para inibir a exorbitante taxa de juros dos bancos, atualmente oscilando 
em 486,8% ao ano. economiA – PáginA 4

Esgotamento devido às 
cobranças profissionais e 
pessoais já abrangem, em 
média, 4% da população 
mundial. No Brasil, a pa-

tologia acomete 30% das 
pessoas e já somos o se-
gundo país do mundo mais 
afetado pela síndrome, 
ficando atrás apenas do 

Japão. Quer saber mais so-
bre o assunto e como você 
pode ser atingido? Leia a 
reportagem sobre o tema. 
sAúde & VidA – PáginA 7

Isso até poderia 
ser verdade, mas 1º 
de abril é o dia da mentira. 
Segundo dados da Secretaria 
de Estado da Segurança Pública 
(Sesp), o número de crimes violentos 
contra o patrimônio em BH passou de 23.186 em 2012 para 
43.120 em 2016, um aumento de 86%. Como se não bastasse, uma pes-
quisa revelou que no Brasil mais de 36 mil pessoas foram assassinadas 
por arma de fogo até 2014. Para o deputado Sargento Rodrigues (PDT), 
presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da ALMG, 
falta investimento na Polícia Militar e Civil do Estado. cidAdes – PáginA 9
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Novas regras para o pagamento
parcelado do cartão entram em vigor
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diminuem 86%
crimes na capital
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Síndrome de Burnout afeta
cerca de 30% dos brasileiros

Vai começar a copa minas de futebol Americano

cinco deputados estaduais 
estão dispostos a trocar a 
Assembleia pelo congresso

lafayette de Andrada já está com tudo organizado para 2018

Alex freitas (Psdb) propõe investimento 
para ampliação do metrô de contagem

número de estudantes no
exterior cresce 20% ao ano g
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mário ribeiro

A 
Câmara dos Deputados aprovou, no dia 22 de 
março, o Projeto de Lei (PL) que autoriza o trabalho 
terceirizado sem restrição em qualquer atividade. 
Na Casa, desde o Governo de Fernando Henrique 
Cardoso, em 1998, a proposta já havia sido 
aprovada no Plenário e, ao passar pelo Senado, o 

texto sofreu algumas alterações e aguardava nova análise dos 
deputados desde 2002. Agora, o PL segue para o aval presidencial. 

Hoje em dia, as empresas podem terceirizar vários serviços 
– chamadas atividades-meio –, mas não pode destinar a sua 
principal função – atividade-fim – para os funcionários de outra 
companhia. Por exemplo, uma escola pode terceirizar quem cuida 
da faxina, mas não fazer o mesmo com os professores. Com essa 
mudança, pode-se contratar outra empresa para realizar qualquer 
atividade, ou seja, a instituição pode ter faxineiros e professores 
terceirizados.   

O projeto, uma das principais medidas prometidas pelo 
presidente Michel Temer (PMDB) ao empresariado, foi aprovado 
com relativa facilidade: 231 votos a favor, 188 contra e 8 
abstenções. Dos 188 parlamentares que votaram contrários ao PL, 
56 eram da base aliada ao governo, sendo que 11 era do PSDB, 
10 do PMDB, 7 do DEM, 7 do PP, 10 do PR, 5 do PPS e 6 do PSD. 

Além da possibilidade da terceirização irrestrita, a proposta 
aprovada pela Câmara também aumenta o tempo do trabalho 
temporário. Atualmente, pode-se prestar um serviço por até 3 
meses. Com a nova norma, o período pode ser de até 180 dias, 
consecutivos ou não. 

Para discutir sobre o tema, que tem gerado polêmica e várias 
discussões entre os brasileiros, o Edição do Brasil ouviu dois 
deputados da bancada mineira: um que votou à favor e outro 
que votou contra a proposta. Na publicação desta semana, o 
entrevistado é Patrus Ananias (PT) que foi contrário ao PL. 

Ananias tem uma longa história na política. O seu primeiro 
mandato foi em 1988, quando assumiu uma cadeira na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte. Na próxima eleição municipal, em 
1992, ele foi eleito prefeito da capital e o seu mandato no Executivo 
foi marcado por várias mudanças na administração pública, como 
a implantação de políticas voltadas para o combate à pobreza, 
segurança alimentar, promoção de geração de emprego e renda, 
etc. Sua administração foi premiada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como modelo de gestão pública.

O petista está no seu segundo mandato como deputado federal 
e licenciou-se do cargo no Legislativo por duas ocasiões: para ser o 
ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
em 2004, no primeiro mandato do ex-presidente Lula (PT). E em 
2015, para o cargo de ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, no segundo Governo de Dilma Rousseff (PT). 

Além da carreira política, Ananias é mestre em Direito 
Processual e professor licenciado da Faculdade Mineira de Direito 
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). 
Ele possui mais de 25 obras sobre direito público publicadas.

“Projeto da terceirização faz parte de 
um desmonte da legislação trabalhista”

Patrus (PT) defende que estamos vivendo um processo de desconstrução da Constituição Brasileira

Por que você votou contra o pro-
jeto de lei da terceirização?

Eu considero que esse projeto faz parte de um 
desmonte da legislação trabalhista que o governo 
ilegítimo está impondo ao país. A terceirização é 
uma ressalva e o projeto transforma a exceção em 
regra. Além disso, ele fere direitos fundamentais 
dos trabalhadores, como o aviso prévio, férias, 
décimo terceiro, salário maternidade e piora a 
situação das trabalhadoras, gestantes e mães. 

Esse projeto também torna o contrato tempo-
rário em algo permanente. Agora pode-se ter um 
acordo provisório por até 180 dias, justo o tempo 
para nascer uma vida nova, já que estamos falan-
do dos direitos das mulheres. 

Ademais, a terceirização fortalece um tipo de 
empresa que não presta nenhum tipo de serviço 
para a comunidade. As terceirizadas ganham 
dinheiro explorando a mão de obra das classes 
trabalhadoras. As companhias devem trazer 
benefícios por meio de bens e serviços para 
promover uma vida melhor dos seus funcionários 
e da sociedade. As empresas terceirizadas não 
produzem nada disso. Elas são unicamente para 
locar mão obra, transformando o trabalho humano, 
que é algo sagrado e digno, em uma mercadoria. 
E libera geral. As terceirizadas podem contratar 
mão de obra de outra empresa, em um processo 
que nós chamamos de quarteirização. 

Quais são os principais malefícios 
desta proposta?  

Ela vai rebaixar salários, dificultar que as classes 
trabalhadoras tenham uma convivência maior e pode 
ser empecilho para as atividades sindicais, porque 
teríamos em uma mesma fábrica trabalhadores e 
trabalhadoras fazendo diferentes funções e, possi-
velmente, vinculados à diferentes sindicatos. 

Por isso, é possível que haja uma maior fra-
gilização da representatividade dos sindicatos no 
Brasil, uma instituição que já é frágil. E todo esse 
processo pode resultar em redução da capacidade 
de resistência e interlocução na defesa dos seus 
direitos, como dignidade salarial e jornada. 

O que considero mais grave é justamente a pre-
carização do trabalho. A relação empregatícia deveria 
ser permanente, visando garantir a segurança dos tra-
balhadores e trabalhadoras e, consequentemente, de 
sua família. Com a lei da terceirização, isso se perde.  

 

Você acha que existe algum bene-
fício na aprovação neste projeto? 

Não, nenhum. Vejo uma proposta inteiramente 
voltada para os interesses do capital e a contex-
tualizo em um conjunto de outras iniciativas do 
governo golpista, que apontam para o mesmo 

fim: desconstituir todos os direitos sociais, traba-
lhistas e previdenciários, além de comprometer a 
soberania nacional e o projeto de desenvolvimento 
econômico, social e ambiental do nosso país. 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55, 
que congela os gastos do governo por 20 anos, com-
promete investimento em áreas estratégicas, como 
educação, saúde, segurança alimentar, nutricional, 
assistência social, políticas sociais básicas. Essa 
PEC assina a sentença de morte do Bolsa Família! 

Imagina só: durante 20 anos, o governo só pode 
investir na área social o que foi a inflação do ano ante-
rior. Nós podemos ter a situação esdrúxula, o país cres-
cendo, uma inflação baixíssima e nenhum investimento 
na área social e em políticas de infraestrutura no país. 

Estávamos discutindo a reforma trabalhista, 
projeto que na minha opinião é para iniciar o 
processo de desconstrução do trabalho no Brasil, 
quando somos atropelados pela aprovação da Lei 
da Terceirização e a discussão da Reforma da Pre-
vidência. Ou seja, são um conjunto de propostas 
que visam desconstruir direitos já conquistados. 

o projeto é da época em que fhc 
ainda era presidente. Por que ele 
só foi votado neste ano? 

Tem um fato sério neste caso. Em 2003, o 
presidente Lula pediu a devolução deste projeto 
e o Congresso Nacional não atendeu. 

Ele está sendo votado justamente agora, por-
que nós estamos com um governo ilegítimo e que 
está rigorosamente a serviço dos interesses do 
grande capital. Eles não tem nenhum compromis-
so com o país, nem com as classes trabalhadoras 
e com a sociedade. 

Esse processo que estamos vivendo no 
Brasil é muito ruim para as micro, pequenas e 
médias empresas, pois está em curso a acumu-
lação e expansão do capital das grandes empre-
sas. Então, além de aumentar o desemprego, 
essa ampliação vai penalizar os pequenos 
empreendimentos.  

Por que você acha que a proposta 
gerou tanta polêmica?  

Exatamente pela sua perversidade, seu 
impacto e suas consequências. É importante 
lembrar sempre que não é um projeto sozinho, 
ele se vincula com a Reforma Trabalhista, da 
Previdência e com a Emenda Constitucional 55, 
além de outras iniciativas retrógradas, antipopu-
lares e antinacionalistas desse governo. Estamos 
vivendo um processo terrível da desconstrução da 
Constituição Brasileira.

Algumas atividades, como a de 
jornalista, já possuem vários 
profissionais que trabalham com 
cnPJ. Você acredita que essa prá-
tica vai se tornar comum?

Não tenho uma avaliação exata sobre isso, 
mas é possível que sim. Transformando, a meu 
ver, de uma maneira equivocada, trabalhadores e 
trabalhadoras em pessoas jurídicas com uma úni-
ca finalidade: reduzir direitos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e aumentar a margem de lucro das 
grandes empresas.

Assim como toda
a bancada petista,
Patrus Ananias
votou contra o
Pl da terceirização

Assim como toda
a bancada petista,
Patrus Ananias
votou contra o
Pl da terceirização
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Agronegócio mineiro

Nos meados do século XX, o renomado escritor mineiro 
Guimarães Rosa profetizava: “Minas são muitas”. À época, 
já eram muitas, e, hoje, continua sendo mais plural do que 
nunca. Fazemos referência ao segmento produtivo que, 

até recentemente, tinha como protagonista o cultivo de café, cuja 
produção se concentra basicamente na região Sul. Não obstante, 
esse panorama produtivo vem mudando gradativamente. Neste ano, 
nos tornamos referência também na produção de milho, dos quais os 
grãos contribuem com 57,2% na safra geral em todo Estado. E, para 
além disso, se traduz em uma singular importância estratégica para 
a pecuária mineira por se tratar de um produto básico da formulação 
de razões destinadas às proteínas (carnes, ovos e leite). 

Localiza-se no Triângulo Mineiro, assim como na Região Central 
a concentração da plantação do cereal, que em consonância com 
dados oficiais contribuirá com a possibilidade de uma safra recorde 
de grãos em 2017, estimada em torno de 13,8 milhões de toneladas. 
Confirmando-se essa previsão, o crescimento é de 16,9% em relação 
ao ano passado, podendo alcançar uma área plantada de 4,1 milhões 
de hectares. Especificamente em relação ao milho, o plantio acon-
tece em duas estações do ano, mas, na denominada primeira safra, 
popularmente conhecida como safra de verão os resultados tem sido 
cada vez mais alvissareiros, barrando quase todos os concorrente de 
outros Estados e, neste item, se situa atrás apenas de Rio Grande 
do Sul, de acordo com informações analisadas pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

De nossas montanhas, cerrados e prados abrolham a centenária 
produção de minerais nobres, ultimamente centralizada na extração 
de minério de ferro: a evolução de uma pecuária de corte reconhecida 
nacionalmente, sem falar na bacia leiteira, o nosso ouro verde: café, 
enraizado nas montanhas do Sul mineiro, também cultivado no Alto 
Paranaíba. Portanto, a notícia indicando a nossa competitividade 
também no que diz respeito à lavoura de milho, nos credencia a 
gritar mais alto com o intuito de diminuir as barreiras impostas a nós. 
Podemos proclamar aos quatro ventos que Minas é grande também 
no mundo do agronegócio brasileiro.    

É nobre a empreitada dos produtores do Estado, que longe dos 
holofotes de Brasília, vem cumprindo o papel de transformar o cres-
cimento de nossas riquezas agrícolas em uma realidade, sem se 
envolver em operações indesejadas como Lava Jato, Carne Fraca 
e outras do gênero.

Fica o recado de que atua no campo: o governo não precisa ajudar, 
pois eles caminham com seus próprios pés, no entanto, exigem a 
manutenção das regras claras do jogo a ser jogado. O poder oficial 
faz muito pelo setor, se não o atrapalhar mediante interferências 
incongruentes.

Vai ou não vai?

Desde o final do domínio lulope-
tista, o país passou a respirar 
novos ares e as pessoas a 
acreditar que os males da 
crença comunista finalmente 

chegara ao fim.
Ledo engano!
Como num karma sem fim, a “thurma” 

- sob a voz rouquenha e grosseira do líder 
maior Lula da Silva – entrou em campanha 
para presidente em 2018. Ou seja: vai con-
tinuar a azucrinar a paciência e - para não 
dizer algo bem gros-
seiro – o odre 
dos brasi-
leiros.

Para dar o tiro-de-meta inicial, ele 
e a “ex-presidanta” foram “inaugurar” a 
Transposição do Rio São Francisco depois 
de Temer providenciar o complemento da 
obra e levar a água ao sertão nordestino. 
Como eles não cedem nem desistem, 
continuarão na lengalenga de que houve 
um “golpe” contra Dilma, apoiados por 
blogs subsidiados não se sabe por quem. 
Para desgraça do país, a obsessão deles 
continuará, sempre na base de mentiras.

Como Lula sobrevive?
Segundo o próprio, ele tem uma renda 

que “acredita” ser de R$ 50 mil e mais 
ou menos R$ 30 mil da falecida esposa. 
Quem acredita nessa história além de 
seus fanáticos eleitores? Melhor deixar 
para lá: Lula já pertence ao passado jun-
to com suas mentiras e obsessões que 
somente os psiquiatras são capazes de 
destrinchar tantas elas são.

O problema do Brasil se configu-
ra bem maior e de uma dificuldade 

muito além da 
imaginação 

do eleitor-cidadão. Ele se localiza nas 
instituições como um todo.

Aliás, o General Charles De Gaulle 
chegou a afirmar que “o Brasil não é um 
país sério” – e isso aconteceu décadas 
atrás, mas continua valendo. Qual o mo-
tivo para o Brasil ser considerado um país 
que não é sério? Certamente por estar 
sempre envolvido em corrupção, em falta 
de responsabilidade, em conluios políticos 
e comerciais.

Lula e seus seguidores simplesmente 
multiplicaram essa falta de seriedade 
acentuada pelo velho general francês 
por meio de um projeto de eternização 
no poder com base em uma corrupção 
deslavada e em um desvio ideológico de 
governança denominado com o sugestivo 
nome de ORCRIM, ou seja, Organização 
Criminosa.

Infelizmente, além da ideologia, o país 
continua refém do famoso jeitinho brasilei-
ro exposto pelas instituições públicas e os 
arranjos aprontados no nosso dia-a-dia.

As mudanças necessárias não an-
dam na velocidade que o país exige 

e os tradicionais “pais da pátria” 
não conseguem tocar o país para 

frente. É ou não é, presidente 
Temer?  Vai ou não vai mudar o 
andar dessa carruagem antiga 
em meio a um mundo em trans-
formação a toda velocidade?

Infelizmente, além
da ideologia, o país
continua refém do

famoso jeitinho
brasileiro exposto pelas
instituições públicas e

os arranjos aprontados
no nosso dia-a-dia
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AdminisTrAdor de emPresAs

AlencAr sAnTos ViAnA filho

Nesta semana, será solta e ficará em prisão 
domiciliar, a Senhora Adriana Anselmo Cabral, 
esposa do Ex-Governador do Rio de Janeiro, 
Sérgio Cabral, sem direito ao uso de internet e 
telefone, se é que alguém acredita.

A Senhora Adriana, estava presa por envol-
vimento nos desvios de milhões de reais, supos-
tamente pelo seu marido Sérgio Cabral e por 
ações com “cartas marcadas” contra o Governo 
do Rio de Janeiro, impetrada pelo Escritório de 
Advocacia de propriedade da ex-Primeira Dama

Por vários dias, a população Brasileira ficou 
atônica, ao tomar conhecimento dos supostos 
Ilícitos e a forma como os recursos desviados, 
eram esbanjados pelo casal Cabral, com compra 

de joias caríssimas, pagamentos diversos em 
dinheiro vivo e os funcionários públicos do Rio 
de Janeiro, tendo que pedir cestas básicas para 
sobreviverem sem os seus salários, porque o 
Sérgio Cabral quando era o Governador, deixou 
o Estado do Rio de Janeiro, completamente fa-
lido. É bom lembrar que o Estado, é a segunda 
economia do país, atrás apenas de São Paulo 
e recebe enormes quantias de “Royalties” do 
petróleo, principalmente pela exploração do 
petróleo, na bacia de Campos.

Agora vem a Justiça Brasileira e concede um 
“Alvará de Soltura” para a Senhora Adriana, que 
deverá aguardar julgamento em casa, por ter dois 
filhos menores que necessitam de seus cuidados.

É neste ponto que gostaria de comentar. 
No Brasil devem existir milhares de mulheres 
presas, aguardando julgamento e, com toda 
certeza, cometeram crimes infinitamente me-
nores, não que não mereçam ser julgadas e se 
condenadas, cumpram suas penas, mas que 
também são mães de um, dois, três, quatro ou 
mais filhos e que jamais tiveram a consideração 
da Justiça, de permitir que elas aguardassem o 
julgamento em casa. Provavelmente uma boa 
parte, são mães solteiras e, portanto, seus filhos 
também, não tem nenhum amparo familiar e até 
mesmo financeiro.

Por isso que eu afirmo que: “No Brasil, pau 
que dá em Chico, não dá em Francisco”.

no brasil, pau que dá em chico...

Presidente da AMIG vai à Brasília
discutir melhorias para mineradoras

A Associação dos Municípios Mineradores de 
Minas Gerais (AMIG) através de seu presidente 
Vitor Penido (DEM), que também é prefeito de Nova 
Lima, já articula melhorias para as cidades minera-
doras e se encontrará com o ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho Filho, em 5 de abril em 
Brasília-DF, para debater temas de interesse dos 
municípios mineradores. 

Na pauta de discussões do encontro, que 
será acompanhado por toda a diretoria executiva 
recém-eleita da AMIG, estão temas considerados 
como metas dessa gestão, como a aprovação do 
novo Marco Regulatório da Mineração, com o au-
mento das alíquotas da Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). O 
aumento dos repasses é considerado essencial 
para compensar as grandes perdas que acome-
tem o município diante da atividade exploratória. 
Dentre as mudanças propostas estão o aumento 
das alíquotas de minerais como o ouro e o nióbio, 
passando de 1% para 2% e o minério de ferro de 
2% para 4%.

Além disso, a AMIG também quer debater com 
o ministro Fernando Filho sobre a transformação 
do Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM) em Agência Nacional da Mineração 
(AGM), conforme anunciado recentemente pelo 
próprio ministro na reforma do setor mineral que 
deve ser aprovada ainda no próximo mês.

 Outra pauta prioritária da AMIG é a diversifica-
ção econômica para os municípios mineradores. A 
maioria das cidades mineradoras é dependente 
dos impostos oriundos da atividade de extração 
mineral e essa relação pode ser nociva para os 
municípios que dependem exclusivamente da 
atividade. Apesar de muito importante para o 
desenvolvimento das cidades, o valor arrecadado 
com a mineração fica sujeito a variação do preço 
do minério no mercado, a exaustão da substância e 
também a problemas ambientais que impactam na 
interrupção da extração dos minérios nas cidades. 

Por isso, o presidente defende que os muni-
cípios identifiquem outras vocações econômicas 
em relação a serviços e desenvolvimento de novos 
setores. Um dos projetos da AMIG é desenvolver 
parcerias com órgãos e consultorias para ajudar na 
identificação da vocação econômica dos municípios 
e orientá-los a investirem no empreendedorismo e 
na inovação como forma de impulsionar e diversi-
ficar as economias das cidades.Vitor Penido
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governo propõe conjunto de medidas 
a fim de alavancar economia do estado

Já está na Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), dois projetos de lei que 
visam alavancar a economia de Minas Ge-
rais. Os planos irão arrecadar cerca de R$ 

20 bilhões para o Estado em 3 anos. O anúncio foi 
feito pelo governador Fernando Pimentel na última 
quinta-feira (30) no Palácio da Liberdade.

O primeiro projeto visa dar desconto nos impos-
tos cobrados de pessoas que estão adimplentes, 
ou seja, não tem dívidas com o Estado. “Trata-se 
de uma bonificação para os contribuintes que 

pagam seus valores em dia”, afirma Pimentel. A 
redução pode chegar a até 3% em tributos como 
ICMS e IPVA.

O secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho, 
explica que o desconto será em cima das multas e 
juros para as empresas que se comprometerem a 
pagar a dívida à vista. “Para os devedores de IPVA, 
também poderá haver dedução de quase 100% no 
valor dos juros e multas. Hoje, o Estado possui R$ 
63 bilhões à receber de devedores”.

A outra proposta trata-se da criação de seis 
fundos de investimentos, entre eles o polêmico 
fundo imobiliário. Nele, Minas Gerais pagaria 
aluguel pelo uso dos prédios públicos. “O Estado 

está colocando os imóveis que não estão sendo 
usados em um fundo. Ele se torna inalienável, 
assim como os bens de uso. Então, o Estado 
passa a contratar o aluguel e a pagar essa quan-
tia para esse fundo, fazendo com que a própria 
despesa gere receita”.

Minas Gerais possui, hoje, 4 mil imóveis que 
não rendem nada para o Estado, mas que continu-
am a gerar despesas, um deles é a Cidade Admi-
nistrativa. Contudo, o governador fez questão de 
frisar que nada será vendido. “Nós iremos manter 
a propriedade desses imóveis sob nosso controle. 
Não vamos privatizar e nem vender nada”.

Ele afirmou que as iniciativas são ousadas 
e inéditas. “Estamos pedindo o apoio da ALMG, 
isso vai ajudar muito Minas, não só a arrecadar 
recursos, mas a alavancar a nossa economia e dar 
dinamismo para enfrentar a recessão que o país 
está vivendo. Se tudo der certo, faremos isso com 
instrumentos inteligentes que permitam as empre-
sas movimentarem suas atividades sem maiores 
transtornos”, concluiu.

 O líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
Durval Ângelo (PT), se mostrou positivo com a ideia 
que considera ser uma dos mais significativas já 
realizadas. “Vamos colocar os ativos que o Estado 
tem a serviço de geração de renda, da retomada 
do emprego e do crescimento de Minas Gerais”, 
finalizou.Projetos podem arrecadar cerca de r$ 20 bilhões para minas gerais
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cinco deputados planejam trocar
Assembleia pela câmara federal

Enquanto em Brasília ainda se 
discute uma reforma política que tem 
chances de mudar todo o modelo 
atual de eleições, tanto no item ma-
joritário como proporcionais, alguns 
políticos mineiros se preparam para 
voos mais altos. Até agora, cinco 
parlamentares estaduais já definiram 
disputar uma vaga na Câmara dos 
Deputados.

Pelos comentários de bastidores, 
o primeiro secretário da Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 
Rogério Correia (PT), estaria disposto 
a enfrentar a disputa mais alta no 
próximo ano, buscando se tornar 
deputado federal. Político de longa 
experiência, estrela do Partido dos 
Trabalhadores, ele tem sua vida 
pública pautada no sindicalismo mi-
neiro, com reconhecida força neste 
segmento, sobretudo, na região me-
tropolitana de Belo Horizonte. 

Majoritariamente os votos do 
deputado estadual Lafayette Andrada 
(PSD) são concentrados em duas re-
giões: Central e Vertentes do Estado. 
Da família tradicional de Barbacena, 
sua cidade natural, o deputado já 
tem mais de 20 anos de experiência 
de vida pública. Foi secretário de 
Estado e, de acordo com pessoas 
próximas, tem tudo planejado para 
disputar a Câmara dos deputados no 
ano que vem. 

O prestígio de Lafayette aumen-
tou de tempos para cá, especialmen-
te, depois de ter sido eleito para o 
cargo de primeiro vice-presidente da 
ALMG, função que lhe garantiu ainda 
mais visibilidade, inclusive no cenário 
político nacional.

Na última eleição estadual o 
deputado Paulo Guedes (PT) foi o 
mais votado de Minas. Os seus elei-
tores estão maciçamente localizados 

no Norte do Estado, com destaque 
para a própria cidade de Montes 
Claros. A região atualmente só tem 
a deputada federal Raquel Muniz 
(PSD). Certamente por conta desta 
frágil realidade de representação é 
que Guedes, de acordo com amigos, 
estaria analisando a possibilidade 
de abandonar a cadeira de legisla-
dor estadual para buscar ser eleito 
parlamentar federal. Consta dos bas-
tidores que se trata apenas de uma 
possibilidade, pois o assunto ainda 
não seria resolvido plenamente pelo 
deputado.  

Se ainda há dúvida quanto ao 
futuro político de Paulo Guedes, não 
acontece o mesmo em relação a ou-
tro colega seu de Assembleia, Felipe 
Attiê, (PTB), pois o político está com 
tudo planejado para cativar o apoio 
dos eleitores do Triângulo Mineiro. 
O motivo? É que ele pretende deixar 
de ser estadual para se tornar um 
federal. Parente de segundo grau 
do atual prefeito de Uberlândia, 
Odelmo Leão (PP), a pretensão de 
Attiê é exatamente ocupar o espaço 
político de Leão, que deixou de ser 
deputado, ano passado, para se 
tronar chefe do Executivo. 

Representante do Oeste de Mi-
nas, o deputado Fabiano Tolentino 
(PPS), depois de dois mandatos 

consecutivos na Assembleia é outro 
interessado em mudar de ares. Ele 
já acertou com suas lideranças nos 
municípios que irá tentar eleger-se 
deputado federal. O parlamentar tem 
levantamentos apontando que Divi-
nópolis, a maior cidade da região e 
também um grande colégio eleitoral, 
é um local onde ele, assim como tem 
acontecido até agora, exerce muita 
liderança, especialmente, junto ao 
eleitor formador de opinião e, de 
uma forma geral, em várias cidades 
próximas.

felipe Attiê é forte
no Triângulo mineiro

fabiano Tolentino é votado
no oeste do estado
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concessões de ônibus
Diante da pressão das entidades que representam os 

proprietários de ônibus no Estado em proibir a atuação dos 
perueiros, surge um questionamento interessante: como foram 
feitas as licitações para permissão das atuais concessionárias 
das empresas interestaduais? Afinal, como elas conseguiram 
chegar ao gigantismo de hoje, como a Empresa Gontijo de 
Transporte e a Saritur, tidas como as maiores do Estado.

sem dinheiro
O influente secretário de Obras e Infraestrutura da PBH, 

Josué Valadão, (PSB) soltou o verbo: “Falta dinheiro para levar 
a diante uma média de 400 obras do Orçamento Participativo. 
E como o prefeito Alexandre Kalil (PHS) não orientou o secre-
tário a voltar atrás em sua fala, deve ser que o pronunciamento 
de Valadão tem algum fundo de verdade. 

fiscais residentes
Em uma quinzena em que o Brasil parou para discutir a 

respeito da Operação Carne Fraca, algumas observações 
devem ser levadas a sério, como a opinião do cientista e pro-
fessor paulistano paulo Saldiva. Ele disse que para o bem 
da verdade, o Ministério da Agricultura deveria acabar com a 
figura dos “fiscais residentes”, aqueles que são funcionários 
dos frigoríficos encarregados de fazer as fiscalizações dos 
produtos nas empresas onde são contratados. “A segurança 
alimentar precisa ser levada mais a sério. Quem tem de exercer 
esse papel de fiscal é agente do Governo Federal”, sentencia 
o professor. 

lei arcaica 
Antes mesmo de tomar posse, o presidente eleito da Asso-

ciação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda (PMDB), 
já promete polêmica. Ele diz que se necessário vai acionar a 
Justiça para rever a lei de licitações, editada há 20 anos, sem 
qualquer correção, mas que trava a administração pública, por 
exigir a contratação de determinados serviços com um valor 
congelado há exatos 20 anos. “Isto não é possível”, arremata 
o prefeito de Moema e dirigente da AMM. 

desemprego no mundo
“Estamos em fase de transição, mas o emprego formal 

tende a acabar no Brasil e no mundo. Isso a médio e longo 
prazo”, essa é a previsão catastrófica do secretário de Educa-
ção de São Paulo, José Renato Nalini. Cruz credo, secretário!

Comentário único – Diante dessa previsão nada alvissa-
reira, o secretário ressalta: “Por tanto, a aprovação da matéria 
que institui a Terceirização das Atividades Fins é bem-vinda”. 

encontro de contas
Não é apenas Minas Gerais que teria direito de receber 

valores elevados do Governo Federal por causa da compen-
sação da denominada Lei Kandir. O Pará e também Mato 
Grosso deixaram de arrecadar milhões de reais, ao longo de 19 
anos, por não receberem o ICMS das exportações, conforme 
determina a lei.

Cena única – Agora, a ideia do governador Fernando pi-
mentel (PT) é mobilizar as bancadas parlamentares dos dois 
Estados para aumentar a pressão sobre o Palácio do Planalto, 
visando a compensação mediante um encontro de contas. 

lei Kandir ii
Ainda sobre este tema relacionado ao encontro de contas 

entre o Governo Mineiro e o Governo Federal, o vice-presidente 
da Fiemg, o empresário Aguinaldo Diniz Filho, se diz a fa-
vor da posição do governador Fernando Pimentel, em sua 
proposta que prever a compensação da dívida mineira com 
a União, exatamente pelo fato do Estado está com mais de 
R$ 100 bilhões para receber, por meio da aludida Lei Kandir. 
“Aliás, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), 
já se manifestaram a favor de Minas nesse embate”, disse o 
empresário. 

deputada irritada 
Na avaliação da deputada federal Jô Morais (PCdoB), 

o Governo Federal está completamente perdido diante do 
envolvimento de vários ministros na Operação Lava Jato, 
Operação Carne Fraca, reformas que são propostas sem o 
menor sentido. Para ela, o presidente Michel Temer (PMDB), 
está igualzinho Biruta de aeroporto, virando de um lado para 
outro sem a menor parcimônia.

caciquismo nacional 
Depois de deixar a presidência do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF), o ministro Ayres Britto hibernou por mais de 2 
anos. Agora, tornou-se mais presente nas solenidades públicas, 
falando com mais frequência com os jornalistas. Indagado a res-
peito da sugestão de parlamentares com relação a instituição 
da “Lista Fechada’, para eleição de parlamentares, ele disse: 
“Seria a perpetuação do caciquismo nacional”.
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Expansão da educação empresarial 
e promoção de negócios

Iniciamos 2017 com impor-
tantes mudanças nas nossas 
atividades, com o lançamento 
de novos e importantes produtos, 
nos antecipando às expectativas 
e tendências do setor e de sua 
cadeia produtiva.

A educação empresarial, a 
qualificação e atualização de 
equipes, de líderes, de gestão 
administrativa e financeira, entre 
outros setores de uma empresa 
é fundamental para a sobrevi-
vência de qualquer organização, 
em qualquer cenário econômico, 
especialmente em tempos de 
incerteza.

Ainda mais importante para 
o crescimento da empresa e 
conquista de novos mercados, a 
educação empresarial, a principal 
atividade do Ciemg, está em 16 
endereços, em todo o estado: 
além de Contagem, em Belo 
Horizonte, nas Regionais Fiemg 
e também em Sete Lagoas e Ubá. 

Apesar das dificuldades vivi-
das nas empresas, pelo segundo 

ano consecutivo, reflexo da crise 
político-econômica, a capacita-
ção empresarial, a principal ativi-
dade do Ciemg, foi também a que 
mais cresceu nos últimos anos. 
Da mesma forma, o fechamento 
de muitas empresas, também se 

refletiu no volume de empresas 
associadas. Mesmo assim, a 
receita alcançada por meio do 
associativismo, o segundo pilar 
de nossas atividades, ao lado 
da capacitação, se manteve em 
torno de um terço da receita total.   

Também estamos intensifican-
do, desde janeiro desse ano, a de-
fesa dos interesses empresariais, 
por meio de atuação mais afetiva 
junto a órgãos e instituições públi-
cos e privados e participação em 
conselhos e fóruns de represen-
tação empresarial, em Contagem.  

Avançamos também em nos-
sa proposta de aproximação para 
estabelecer parcerias visando a 
ampliação de nossa experiência 
em educação empresarial para 
outros mercados para oferta de 
capacitação com prefeituras, ini-
cialmente da Região Metropolita-
na de BH, começando por Betim. 

Para aproximar as empresas 
do mercado e estimular novos 
negócios, estamos apresentando 
dois novos produtos ao mercado, 
o Anuário da Indústria, lançado em 
março e o Cadastro Industrial. Pu-
blicado desde 2004 nas versões 
impressa e eletrônica, no site do 
Ciemg, tornou-se um novo portal, 
abrigado numa plataforma digital 
moderna e interativa que estará 
on-line em maio.

novas regras para cartão 
de crédito começam a valer

Bancos não poderão mais manter clientes no crédito rotativo por mais de 30 dias

lembre-se: cartão não é renda! ele é uma capacidade de endividamento.

Segundo dados do estudo da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), realizado em 
dezembro de 2016, 56,6% das famílias brasi-
leiras estão endividadas - e o maior vilão para 
esse resultado foi o cartão de crédito: 77,1% 
dos entrevistados estão com atrasos nessa 
modalidade. 

Pensando nesse cenário, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) divulgou, no começo deste 
ano, novas regras que proíbem os bancos de 
deixar o consumidor no crédito rotativo por mais 
de 30 dias. Com essa nova norma, que começa 
a valer a partir do dia 3 de abril, quem pagar a 
fatura mínima do cartão por 2 meses seguidos 
poderá negociar a dívida com juros bem meno-
res do que os cobrados nessa carteira. 

O pagamento do valor mínimo da fatura 
é quando paga-se apenas 15% da dívida no 
cartão de crédito. Por exemplo, se o débito é 
de R$ 1.000,00, o dono do cartão tem a pos-
sibilidade de pagar apenas R$ 150,00 e deixar 
o restante para o próximo mês. Porém, como 
as instituições financeiras não tem garantia de 
que o restante do valor será pago, elas cobram 
juros altos. De acordo com o Banco Central, a 
taxa de juros, medida em janeiro de 2017, era 
de 486,8% ao ano. Ou seja, ao final do próximo 
mês, a pessoa estará devendo R$ 1.194,25. A 
dívida vira uma verdadeira “bola neve”. 

A estudante Karoliny Alvarenga, 21 anos, 
vive essa situação. Ela conta que o primeiro 
cartão de crédito que teve foi quando comple-
tou 18 anos e resolveu comprar roupas novas 
como uma forma de comemorar a data. Em uma 
loja de departamento, a vendedora ofereceu o 
cartão e desconto para quem comprasse com 
ele, e Karoliny resolveu adquiri-lo. “O limite era 
baixo, porque eu era menor aprendiz na época. 
No começo deu certo e pagava tudo certinho, até 
que passei a gastar mais e fazer outros cartões 
em outras lojas. Foi quando me descontrolei e 
comecei a pagar a parcela mínima”. 

Após pagar todas as faturas atrasadas, a 
estudante se desfez de todos os cartões e jurou 
que nunca mais ia tê-los. Poucos meses depois, 
ela fez outro com a promessa de que não iria 
agir como da primeira vez, porém a história se 
repetiu. “Eu me empolgava muito e comprava 
sem parar”.

Karoliny conseguia pagar a fatura em dia até 
que sua mãe foi demitida e a estudante teve que 
assumir as contas de casa. “Comecei a pagar 
parcela mínima até que ela foi aumentando e 
parei de pagar”.

Atualmente, Karoliny está devendo R$ 
1.500,00 para o banco e tenta negociar uma 
maneira de pagar o débito. Segundo ela, as 
partes ainda não chegaram a consenso, pois a 

instituição quer que pague em três prestações, 
porém ela não tem condições de fazê-lo, afinal 
o seu salário é de R$ 950,00. “As vezes que 
paguei parcela mínima foi por puro descontrole, 
não anotava meus gastos e comprava muita 
coisa que não precisava”.

novas regras 
O professor Antônio Carlos Bertucci, coor-

denador do curso de Planejamento e Gestão 
Financeira da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC-MG), conta que o sistema 
de cartão de crédito no Brasil é diferente dos 
demais, como o da Europa, por exemplo. Por 
não haver a modalidade de pagamento mínimo 
da fatura em outros países, as taxas de juros são 
bem menores do que as praticadas no território 
nacional. “Como os bancos não têm a garantia 
de que receberá aquele valor gasto no cartão, 
as taxas brasileiras são bem altas”.

Com as novas regras, o cliente não pode 
ficar mais de 30 dias no rotativo do cartão de 
crédito. Após essa data, o banco deverá ligar e 
oferecer juros mais baixos e parcelar a dívida. 
O modo como esse processo será feito vai 

depender de cada local. Para Bertucci, isso 
pode trazer benefícios tanto para a instituição 
financeira quanto para o cliente. “Para o banco 
será benéfico porque vai reduzir a taxa de 
inadimplência e para o consumidor também, 
afinal ele vai poder negociar a sua dívida com 
juros menores. Mas é importante lembrar que 
os juros continuarão altos, ao invés de 14% ao 
mês, será de 5% ou 6%”. 

crise econômica
O professor aponta que um dos fatores que 

contribuiu para a atual crise financeira no Brasil 
foi o excesso de crédito ofertado durante o Go-
verno Lula e Dilma Rousseff, ambos do Partido 
dos Trabalhadores (PT). “Muitas pessoas tinham 
um crédito acima da capacidade de pagar. O 
efeito disso é que primeiro elas têm acesso à um 
consumo que não tinha, depois o endividamento 
aumenta e não conseguem mais acesso a ter o 
que tinha antes”. 

Bertucci destaca que o crescimento deste 
período foi enganoso. “Tem que incentivar a eco-
nomia, fazer com que as pessoas ganhem mais 
para gastar e não liberar crédito como foi feito”.

• Não gaste mais de 30% da renda no cartão de crédito; 
• Se é dívida de consumo, pense duas vezes antes de fazê-la; 
• Monte um orçamento;
• Faça uma reserva financeira para emergências.

dicas de planejamento financeiro:

Taxa de juros é de 486,8% ao ano
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corrupção no inss
Antes de debater a falta de dinheiro no INSS para pagar 

os direitos dos aposentados, o governo deveria encontrar uma 
forma de acabar com a endêmica corrupção na instituição. 
Essa medida, se aplicada com eficácia, resolveria grande parte 
dos problemas. Sugestão do ex-deputado e advogado de São 
Paulo, Airton Soares.

Presidente do Pmn 
Pela primeira vez, uma mulher assume a presidência es-

tadual do PMN mineiro. Trata-se da advogada Juliana Torres 
que promete revolucionar a sigla em Minas.  

críticas à lava Jato
“A Lava Jato é uma operação importante, mas ela está pas-

sando por cima de ritos próprios e necessários nos meandros 
do Judiciário. E essa realidade pode prejudicar a estabilidade 
política. Na minha avaliação, ela se transformou em uma 
Operação Política”. Palavras da professora e cientista política 
Helcimara Telles. 

Penido com Pimentel
Tem sido cada vez mais frequente os contatos entre Vitor 

penido (DEM), prefeito de Nova Lima e presidente da Associa-
ção dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel), com o governador Fernando pimentel (PT). Os seus 
antigos aliados ficam aflitos com essa aproximação. Afinal, 
penido é um dos homens fortes na região de BH. Coisas da 
política mineira.

PPs é fraco
Um levantamento realizado pela imprensa nacional aponta 

que o PPS indicou dois ministérios no atual governo, mas a 
sua bancada de deputados federais se resume em oito parla-
mentares. E mesmo assim, em votações mais significativas, 
apenas a metade deles tem sido fiel ao Palácio do Planalto. 
Isso ainda vai dar xabú, ora se vai...

condenando a Pf
Experiente parlamentar, reeleito para mais um período 

como presidente da Comissão Agropecuária e Agroindústria 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Antônio 
Carlos Arantes (PSDB), condenou a maneira espetaculosa 
que a Polícia Federal divulgou a Operação Carne Fraca. “Ainda 
bem que os produtores mineiros ficaram fora desse episódio 
nacional”, ponderou o político.

sucessão no cruzeiro
A calmaria no mundo dos esportes está ficando para trás. A 

decisão do senador Zezé perrella (PMDB) em disputar nova-
mente a presidência do Cruzeiro, ascendeu o estopim da guerra 
pela sucessão no clube celeste. O bicho vai pegar, ora se vai.

Política em Vespasiano
Quando esteve na Cidade Administrativa com o governa-

dor Fernando pimentel (PT), a prefeita de Vespasiano, ilce 
Rocha (PSDB), estava acompanhada de dois padrinhos fortes: 
o ex-prefeito de sua cidade e atual secretário das Cidades, 
Carlos Murta (PMDB) e o líder do Governo na ALMG, Durval 
Ângelo (PT).

Patrus x Terceirização
O deputado federal patrus Ananias (PT) usou adjetivos 

fortes para comentar a lei que institui a Terceirização no Brasil: 
“É um duro golpe contra a classe trabalhadora, que vai ficar 
subjugada aos caprichos dos patrões”, disse o parlamentar. 

doria 2018
Se a eleição fosse agora, não restaria alternativa senão 

o PSDB Nacional apoiar o nome do prefeito de São Paulo, 
João Doria, como candidato a presidente da República. Ainda 
mais depois que seu padrinho político, o governador Geraldo 
Alckmin também entrou para a famigerada lista da Lava Jato. 
Vale dizer que o tucanato nacional anda de bico baixo. Tadinho 
deles, sô!  

Comentário único – Os matemáticos da política avaliam 
que o marqueteiro Doria seria um Fernando Collor (PTC) 
melhorado. Ave Maria, gente!

lacerda na política
Depois de uma longa viagem internacional, o ex-prefeito 

de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB) está de volta, com 
a promessa de instalar um grande escritório político na região 
Sul da capital. A partir do segundo semestre, coloca o pé na 
estrada visando as eleições de 2018.

dinis por aqui 
Enquanto Lacerda (PSB) procura intensificar os contatos 

no interior, o ex-presidente da ALMG Dinis pinheiro (PSDB), 
depois de ficar o ano passado indo a centenas de municípios, 
pretende, agora, marcar sua presença em acontecimentos na 
região metropolitana. 

Prefeito e bdmg
O prefeito Alex Salvador (PSD), de Itabirito, acompanha-

do de secretários, teve encontro com o presidente do BDMG, 
Marco Crocco e o gerente de Negócios da Instituição, Emilio 
Rodrigues Botelho. A visita teve como foco viabilizar finan-
ciamento para obras de investimento em infraestrutura e a 
recuperação do patrimônio público. A expectativa de captação 
de recurso gira em torno R$ 15 milhões.
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Ariane braga

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.

escândalos corporativos fragilizam economia brasileira
Imagem do país também tem sido desvalorizada

Antes de comprar  
verifique:

• Características senso-
riais e a data de validade, 
isso se o produto estiver 
armazenado de forma cor-
reta. 

• Fique atenta a cor, 
textura e odor, qualquer 
alteração é um sinal de 
alerta para se ter dúvida em 
relação ao produto. 

• “É importante que 
o consumidor acione os 
órgãos competentes para 
denunciar, pois faz parte do 
papel da sociedade”, instrui 
a professora.

oPinião

Quando existe algum 
escândalo envolvendo al-
guma empresa, você deixa 
de comprar?

“Sim. E qualquer outra 
loja que tenha sido envol-
vida em escândalos de tra-
balho escravo e/ou infantil”. 
Amanda Silva, jornalista.

“Tenho minhas reser-
vas quanto à carne dessas 
‘grifes’. Mas, quem garante 
a qualidade dessas carnes 
compradas no varejo? A 
verdade é que os riscos 
existem sempre. Mas, não 
deixei de comer carne”. 
José Francisco Resende, 
professor universitário e 
palestrante.

A l ista de escânda-
los que envolvem o 
setor de alimentos 
no Brasil e no mun-
do tem aumentado. 

Soda cáustica no leite, rato no 
refrigerante, carne na  frita, 
resíduos no extrato de tomate 
ou no salgadinho etc. Para se 
ter uma ideia, em uma breve 
pesquisa nas redes sociais, 
quando perguntamos se al-
guém se lembrava de casos 
semelhantes do segmento, 
vários vieram à tona. A recente 
Operação Carne Fraca – em 
que várias empresas foram 
acusadas de vender produtos 
adulterados –, revelou os pro-
blemas que as empresas bra-
sileiras enfrentam em relação a 
falta de ética que, por sua vez, 
influenciam negativamente na 
economia do país.

O professor de ética nos ne-
gócios da PUC Minas, Roberto 
Patrus, avalia que as empresas 
não estão preparadas para 
l idar com si tuações desse 
porte. A ética é essencial em 
todas as profissões, mas, por 
muitas vezes, não é preciso 

pesquisar muito para perceber 
que o lucro tem ultrapassado 
essa premissa. 

Patrus diz que os princípios 
morais são feridos diariamente 
nos mais variados tipos de ne-
gócios, desde uma entrega não 
realizada até informações irre-
ais. “Acredito que é do costume 
brasileiro não ter um rigor aos 
regulamentos. A nossa cultura 
é do improviso e do jeitinho e, 
também, é flexível – que tem o 
lado bom, mas tem o lado de 
não seguir os parâmetros. Em 
geral, isso ocorre quando a 
empresa não tem uma cultura 
forte e nem uniformidade de 
atuação, como falhas de co-
municação”, conclui.

em produção

Após a repercussão da 
Operação Carne Fraca, a An-
visa, em nota, pontuou que 
o controle e fiscalização de 
alimentos no Brasil é uma res-
ponsabilidade compartilhada 
entre órgãos e entidades da 
Administração Pública, com 
destaque as pastas da agricul-
tura, da pecuária e do Sistema 
Único de Saúde, com res-
ponsabilidades e atribuições 

distintas. Ou seja, antes de 
um produto ser liberado para 
consumo, é necessário uma 
série de licenças, autorizações 
e selos de inspeção. 

A professora de engenharia 
de alimentos e nutrição Tânia 
Silveira explica que, depen-
dendo do âmbito da atuação 
da indústria, é preciso ter selos 
de inspeção e regulamentação. 
“Depois de todo esse proces-
so, os produtos devem ser 
processados com base nas 
boas práticas de fabricação e 
higiene para que chegue ao 
consumidor de forma adequada 
e sem riscos à saúde”.

Tânia afirma que as em-
presas do setor têm tomado 
mais cuidado em cumprir os 
preceitos de boas práticas. 
“Pela quantidade de empresas 
podemos dizer que são poucas 
as fraudes. Dependendo do 
ramo, a fiscalização é intensa 
e diária. Para realizar esse 
trabalho, existem mais de 11 
mil fiscais federais”.

Segundo ela, quando ocor-
rem escândalos no setor, eles 
conseguem apurar de forma 
rápida, mas, muitas vezes, a 
divulgação não ocorre com 
a mesma velocidade. “Atuei 
muitos anos no setor de laticí-
nio, a fiscalização era diária. O 
leite chegava e tinha fiscais do 
Ministério da Agricultura para 
inspecionar o produto”. 

A professora diz ainda que, 
há alguns anos, teve o caso do 
leite adulterado com formol e 
que, recentemente, saiu a sen-
tença. “Pessoas foram proces-
sadas, autuadas e fiscais foram 
afastados. Além disso, houve 
também multas aplicadas para 
a empresa”. Para ela, esse 
desfecho é importante para que 
a sociedade tenha um feedba-
ck, pois existem ocorrências 
que são falsas ou interpretadas 
de forma incorreta. 

Tân ia  acrescenta  que : 
“Esse caso da carne, por exem-
plo, tem muitas questões mal 
interpretadas. É preciso falar 
sobre a adição de substâncias 
nos produtos – na carne fresca 
embalada não é permitido ne-
nhum aditivo, mas em produtos 
derivados sim. Não podemos 
generalizar. É preciso verificar 
se a empresa está adicionando 
a quantidade permitida pela 
legislação brasileira, pois se 
estiver utilizando de maneira 
inadequada, configura fraude”. 

imagem em ação

Diante de crises empresa-
riais, a imagem da marca é 
colocada em xeque, em alguns 
casos é impossível reverter a 
situação. O professor de ma-
rketing Guilherme Guerra ex-
plica que as marcas são como 
pessoas e têm um histórico. 
Segundo ele, matematicamen-
te, não existe uma fórmula para 
recolocação da empresa, pois 
depende do grau do problema. 

“No caso da Operação Car-
ne Fraca, sobre a BRF e a JBS, 
não foi nada provado - podemos 
dizer que foi algo pequeno, 
pois suas marcas são antigas 
e conceituadas. Acredito que 
não haverá nenhum resquí-
cio para elas. Mas, em casos 
mais graves, como o da British 
Petroleum, no golfo do Méxi-
co – explosão e vazamento 
de petróleo –, demanda mais 
dinheiro e esforço para reverter 
o quadro. As marcas precisam 
se posicionar mostrando que o 
que aconteceu foi um erro e que 
ele não se repetirá – sob o risco, 
inclusive, de fechar as portas”.

Guerra destaca ainda que 
o gerenciamento de crise é 
essencial e que as empresas 
deveriam ter essa questão no 
seu DNA, antes dela acontecer. 
“Quais são as ações que a em-
presa tem feito para inibir esse 
tipo de situação? O caso da 
Carne Fraca, por exemplo, foi 
mais um de corrupção do que 
um processo que está errado. 
As empresas precisam ter um 
comitê de ética, uma governan-
ça coorporativa para impedir 
que isso ocorra novamente”. 

Para ele, pior que o escân-
dalos coorporativos é a visão 
que o público tem do país. “A 
marca Brasil está perdendo 

muito mais no mercado inter-
nacional do que as marcas 
especificas. Lá fora temos a 
imagem de um país desorgani-
zado e corrupto, com isso, os 
concorrentes aproveitam para 
pegar um mercado que era 
nosso. O país terá que investir 
muito para reverter a imagem 
da marca Brasil”, conclui.

em baixa: Pior que os problemas corporativos
é a visão negativa que o mundo tem do país
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“os princípios morais são feridos diariamente
nos mais variados tipos de negócios”, diz Patrus
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AN I V ERSAR I ANT E S

A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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

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

BH Convention & Visitors Bureau

destino turístico competitivo: cadeia 
produtiva e compartilhamento de ações

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

Recentemente tivemos a reali-
zação do IX Congresso Brasileiro de 
Convention & Visitors Bureaux, no 
Rio de Janeiro, com a participação 
de mais de 60 C&VBx do país, num 
momento de confraternização, troca 
de ideias e novas tendências mundiais 
no marketing dos destinos turísticos, 
atividade de competência de todos 
os C&VBx pelo mundo, atuando 
como DMOs.

A palestra magna foi proferi-
da pelo professor Carlos Manoel 
Martins Costa, do Departamento 
de Economia, Gestão e Turismo da 
Universidade de Aveiro – Portugal, 
que apresentou modelos, estratégias 
e práticas empresariais, e o papel do 
C&VB no Turismo do Futuro. E nesta 
promoção global do turismo, abordou 
cinco segmentos básicos, para o 
sucesso do destino: Investigação e 
Planejamento (dados e números); 
Desenvolvimento de Produtos (expan-
são da oferta); Marketing, Promoção 
e Vendas (Imagem do destino e sua 
comunicação com todos os públicos); 
Relação com a comunidade (atividade 
que atua no desenvolvimento econô-
mico e social, parcerias); e Relação 
com os visitantes (buscar experiên-
cias inéditas e únicas no destino e 
oferecer ao turista).

 Turismo é desenvolvimento 
econômico e impacta na economia 
da cidade e/ou região, mas também 
é movimento de pessoas buscando 
emoções, ligações afetivas, saúde 
e bem-estar, paz e sossego, e na 
preservação do meio ambiente. É 
atividade do presente e do futuro, 
a maneira moderna de se expandir 
culturalmente. Um verdadeiro ecos-
sistema!

A programação foi rica em refle-
xões e no pensar: Inovar nos concei-
tos, na economia, na governança, 
no social (ética e responsabilidade 
social), no território, na relação Iden-

tidade/Competitividade/Rede. O 
evento aconteceu na sede da OAB 
RJ, que possui em sua estrutura uma 
Comissão de Turismo bem ativa nas 
questões de temas como abertura de 
Cassinos, Isenção de Vistos, Novas 
plataformas digitais de hospedagem, 
a Room Tax no Brasil, os principais 
países emissores e a promoção 
diferenciada em cada um deles e em 
escala mundial. Quem sabe a OAB 
MG também crie algo semelhante!

O secretário adjunto de turismo 
de São Paulo, Romildo Campelo, 
abordou o tema do Turismo Sus-
tentável, já que a ONU considera 
este tema como prioritário em 2017, 
e trouxe aspecto interno (gestão), 
aspecto externo (mercado) e global 
(políticas mundiais), visando a uma 
maior competitividade regional. Lei 
de Conservação de Parques, Plano 
de Manejo - aumento do número de 
visitantes, melhor fiscalização, novos 
negócios de infraestrutura, melhor 
preservação - e dos Serviços. Fundo 
Municipal e Estadual de Turismo, 
recursos através de projetos para 
municípios de interesse turísticos e 
estâncias Turísticas. E ressaltou a 
importância dos Conselhos Estaduais 
e Municipais na verdadeira parceria 
público-privada!

A presidente da ABEOC Nacio-
nal, Ana Cláudia Bittencourt, abordou 
sobre a importância do turismo de 
eventos, que gerou 202 bilhões de 
receita no país, e destacou nichos que 
mais crescem – corridas esportivas, 
eventos tecnológicos, LGBT -, e trou-
xe o conceito de Fator Uau, aquele 
que surpreende sempre, que marca, 
que torna o momento inesquecível. 
E ainda mais, captar eventos é um 
processo que necessita de recursos e 
de tempo. Temos que planejar o des-
tino para atrair novos e mais eventos. 

E contou mais: uma festa local 
pode ser transformada num festival, e 

o festival deve crescer até se transfor-
mar numa feira de negócios; eventos 
criativos no uso da tecnologia (even-
tos sem papel, eliminando a utilização 
de dinheiro, conexão de aplicativos; 
cidadãos globais querem permanecer 
conectados), ferramenta que auxilia 
e facilita. Todos querem visibilidade!

Também muito se falou da Eco-
nomia Criativa, que transforma o 
como vivemos, o que comemos, o 
que fazemos, e que tem como base 
a confiança mútua. Trabalhar com 
Turismo é trabalhar com pessoas e 
com serviços realizados no momento 
da entrega, e tem que gostar da ati-
vidade, para se realizar. A mudança 
deve começar em cada um de nós.

Em síntese, Destino Competitivo 
é aquele em que todos atuam em con-
junto por um único objetivo: ter um des-
tino único para o turismo de negócios, 
eventos e lazer. Os destinos mundiais 
mais fortes possuem o C&VBx, repre-
sentando toda a Cadeia Produtiva do 
Turismo, cada segmento executando o 
seu papel em prol do destino. 

O C&VB deve ser uma rede 
colaborativa de todos os segmentos, 
articulando setores produtivos com 
hotéis, agências, organizadores, 
restaurantes, comércio, receptivos, e 
buscando originalidade, design, tec-
nologias e utilidades inovadoras como 
atitudes que transformam o turismo 
no destino. E um efetivo trabalho na 
mídia, buscando reduzir repercussões 
negativas que possam refletir na ima-
gem do destino, encantar os turistas 
com pequenos gestos e detalhes e 
buscando que todos tenham uma 
experiência positiva ao nos visitar, 
enfim Superar Expectativas!

Tudo que vimos e ouvimos vai 
de encontro ao Plano de Ações do 
Projeto BH aos Olhos do Mundo. BH 
no caminho certo para se posicionar 
de forma ousada e como a cidade 
merece ser vista e experimentada!

cAsÓrio em monTes clAros

O advogado André Luiz Martins Leite vai trocar de alianças com 
Izabela Sezko, no dia 21 de abril, na Igreja Matriz de Montes Claros. Em 
seguida, um selecionado grupo de convidados seguirá para uma recepção 
à base do legítimo scotch, champanhe francês e tudo que faz parte de 
um casamento de alto nível.

BATATA quENTE - O presidente Temer (PSDB), 
que livrou os deputados e senadores do incômodo 
de votarem a Reforma da Previdência, incluindo os 
funcionários públicos dos Estados e municípios, dei-
xou uma batata quente nas mãos dos governadores 
quando deu a eles um prazo para fazer em seus 
Estados uma adaptação da reforma que será votada 
no Congresso. Muitos executivos estaduais estavam 
à vontade para criticar o presidente, mas, ao mesmo 
tempo, torciam para que a reforma atingisse seus 
funcionários. Agora, eles terão que ou fazer a reforma 
no âmbito de seus Estados, ou perder a oportunidade 
de receber alguma benesse da federação. Aqui, em 
Minas, apesar de estar vivendo um momento finan-
ceiro difícil, o governador Fernando Pimentel (PT) não 
deverá mexer com o funcionalismo.

As dificuldades vão aumentar para o prefeito Kalil (PHS)
que não quer trocar apoio na Câmara, pelo emprego de 
apadrinhados dos vereadores. O grande tira-teima de tudo isso 
será a reforma administrativa.

A vontade política do prefeito de Contagem, Alex de Frei-
tas (PSDB), em estender a linha do metrô até o bairro Novo 
Eldorado, pode deixar para trás a maioria dos políticos mineiros 
que não conseguiram fazer o nosso metropolitano andar.

Bastou chover um pouquinho na capital e, novamente, 
enfrentamos os mesmos problemas. Enchentes que prejudi-
caram comerciantes, principalmente às margens do Arrudas. 
No trânsito, não precisa nem falar. A BHTrans sumiu do mapa. 

Morte sentida nos meios políticos e culturais de Minas 
foi a de Roque Camelo, ex-prefeito e presidente da Academia 
Marianense de Letras. Figura ímpar nos dois meios, Minas vai 
sentir muito a sua falta.

BRiGA BOA - SBT, REDE TV E RECORD se uni-
ram numa sigla, Simba, para enfrentar a má vontade 
das empresas de TV a Cabo, que resolveram não 
remunerá-las pela programação que elas fornecem. 
NET e outras operadoras de TV a Cabo cobram muito 
de seus usuários, pagam a Globo e suas afiliadas e 
nenhum tostão para SBT, Rede TV e Record. Pode 
acontecer de muita gente pedir o desligamento dessas 
operadoras de TV a Cabo, se realmente se concretizar 
a ameaça dessas redes de televisão aberta de se 
retirarem desse espaço.  É briga de cachorro grande!

OpERAÇÃO CARNE FRACA - Alguns países 
como a China e mais recentemente Hong Kong, 
esse último o maior importador de carne brasileira, já 
regularizaram sua situação perante aos exportadores 
do nosso país. Assim, aos poucos, a metralhadora 
giratória da Polícia Federal, que colocou no mesmo 
escândalo toda a indústria da carne brasileira, vai aos 
poucos se desfazendo e o setor vai recuperando o 
mercado que começou a perder. Mas, alguns execu-
tivos de grandes frigoríficos ainda estão de cabelo em 
pé. Há um temor muito grande na cúpula do PMDB de 
que a PF comece a investigar o processo de liberação 
de plantas industriais dessas empresas que exportam 
o produto. É que muito dinheiro correu nesse setor 
com propina à vontade.

FRAquEZA - A economia anda fraca mesmo. Os 
pedidos de empréstimos feitos ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no 
mês de fevereiro foram os menores da história do 
banco. Cerca de R$ 4.4 bilhões. Um recuo de 27% 
em relação ao mesmo mês do ano passado.

izabela e André
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domingo, dia 02 de Abril

Yara Tupynambá

Publicitário Álvaro Rezende

Débora Mendonça Cardoso

segunda-feira, 03

Cláudio Augusto Chaves de Mendonça

Léia Leda Antônio Ministério

Comandante José Afonso Assumpção

Terça-feira, 05

Ana Lucia Vilaça Cançado

Tarcísio Resende 

Luiz Gomes Pereira Junior

Quinta-feira, 06

Ronaldo Augusto Ferreira

Ricardo Valério de Carvalho 

Antônio Celestino 

sexta-feira, 07

José Carlos Brant

Lísio Dias - Rei da Feijoada

Walter Pinto Coelho 

sábado, 08

Usânia Simão - mulher de Nilo Simão 

Franklin dos Santos 

Walmir Damasceno Pego
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ProgrAmAÇão cinemArK

BH SHOppiNG (30/03/2017 A 05/04/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 17:50 (todos os dias) **12:00 (sáb/dom, horário extra)

1 A Bela e a Fera - 10 anos LEG  14:50 - 20:50 (todos os dias, exceto qua) **14:50 (qua)

2 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D DBOX 12:50 - 15:50 (todos os dias, exceto ter) **12:50 (ter) 

2 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell
14 anos LEG 3D XD DBOX 18:40 - 21:20 (todos os dias, exceto ter) **15:50 (ter)

3 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D DBOX 13:30 - 16:40 - 19:30 - 22:20 (todos os dias)

4 power Rangers - 10 anos LEG 22:00 (todos os dias)

4 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 19:00 (todos os dias)

4 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D XD 13:50 - 16:30 (todos os dias)

5 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 21:40 (todos os dias)

5 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 3D 14:30 - 16:50 - 19:20 (todos os dias)
**12:50 (sáb/dom, horário extra)

6 power Rangers - 10 anos DuB 13:00 - 15:40 - 18:25 - 21:10 (todos os dias)

7 Logan - 16 anos LEG 14:00 - 17:10 - 20:10 (todos os dias)

8 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 13:40 - 16:20 (todos os dias)

8 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D XD 19:10 - 21:50 (todos os dias)

9 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 13:10 (todos os dias)

9 Fragmentado - 14 anos LEG 15:30 - 18:10 - 20:50 (todos os dias)

10 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 13:20 (todos os dias)

10 O Espaço Entre Nós - 12 anos LEG 16:00 - 18:50 - 21:30 (todos os dias, exceto qua) **18:50 - 21:30 (qua)

páTiO SAVASSi (30/03/2017 A 05/04/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 power Rangers - 10 anos LEG 14:00 - 16:40 - 19:20 - 22:00 (todos os dias)

2 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 3D 13:30 - 15:45 - 18:10 - 20:45 (todos os dias, exceto ter)
**13:30 - 15:45 (ter) **11:15 (sáb/dom, horário extra)

3 Logan - 16 anos LEG 12:15 - 20:15 (todos os dias)

3 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D 15:15 - 17:45 (todos os dias) **23:30 (sáb, horário extra)

4 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 13:50 - 17:00 - 20:00 (todos os dias)
**23:00 (sáb, horário extra)

4 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 11:00 (sáb/dom)

5 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 18:00 - 21:00 (todos os dias)
**15:00 (seg a sex, horário extra)

5 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 12:00 (todos os dias)  **15:00 (sáb/dom, horário extra)

6 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D 13:40 - 16:15 - 18:45 - 21:15 (todos os dias)

7 Fragmentado - 14 anos LEG 12:45 - 15:30 - 18:30 - 21:40 (todos os dias)

8 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 14:50 (todos os dias, exceto ter)

8 O Espaço Entre Nós - 12 anos LEG 17:30 - 20:30 (todos os dias, exceto ter) **13:10 - 16:00 (ter)

8 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 12:00 - 14:45 - 17:30 - 20:30 (todos os dias, exceto ter)

8 Ricardo iii - 10 anos LEG 19:30 (ter)

DiAMOND MALL (30/03/2017 A 05/04/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Kong - A ilha da Caveira - 12 anos LEG 3D 22:00 (todos os dias)

1 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 3D 13:00 - 16:00 - 19:00 (todos os dias)

2 Logan - 16 anos LEG 12:30 - 21:15 (todos os dias, exceto ter) **21:15 (ter)

2 Fragmentado - 14 anos LEG 15:25 - 18:25 (todos os dias, exceto ter) **18:25 (ter)

3 power Rangers - 10 anos LEG 14:00 - 17:50 - 20:40 (todos os dias)

4 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 17:05 - 20:00 (todos os dias) **13:50 (seg/sex, horário extra) 

4 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 13:50 (sáb/dom)

5 A Vigilante do Amanhã - Ghost in The Shell - 14 anos LEG 3D 12:50 - 15:40 - 18:15 - 21:00 (todos os dias)

6 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 3D 13:30 - 16:15 - 18:40 - 21:30 (todos os dias)
**11:10 (sáb/dom, horário extra)

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

natália macedo

nuTricionisTA
maryuf@gmail.com

mAriAnA uriAs

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.

Quem nunca esteve tão estres-
sado no ambiente de trabalho a 
ponto de não ter ânimo para cumprir 
as obrigações? O esgotamento pro-
fissional pode evoluir para chamada 
Síndrome de Burnout que, apesar 
de ter sido descoberta há décadas, 
começou a ser discutida, nacional-
mente, há alguns anos. Estima-se 
que 4% da população mundial sofra 
da doença. Hoje, 30% dos brasi-
leiros são vítimas da patologia. O 
Brasil é o segundo país com mais 
pessoas sofrendo do mal, ficando 
atrás apenas do Japão. 

A psicóloga e coach da atitude 
emocional, Zora Viana, explica que 
a síndrome se caracteriza pelo 
período prolongado e excessivo 
de estresse no ambiente corpora-
tivo. “É comum a pessoa se sentir 
estressada no dia a dia, mas ela 
se reequilibra e volta ao normal. 
Na síndrome, isso não acontece”.

Zora acrescenta que a pato-
logia aparece de maneira mais 
frequente no ambiente corporativo. 
A síndrome é mais comum em 
funções nas quais se têm muita 
pressão, cobrança, pedidos de 
entregas com prazos impossíveis 
etc. A especialista alerta que es-
tudos tem mostrado que as mães 
e donas de casa também podem 
sofrer do mal. “Elas tem muitas 
responsabilidades e trabalho ex-
cessivo. Além disso, não param e 
não descansam”, afirma.

Um ambiente semelhante ao 
descrito pela psicóloga fez a ilus-
tradora Bárbara Gomes sofrer uma 
parada cardiorrespiratória no traba-
lho. “Eu estava na empresa há um 
ano e, durante esse período, uma 
nova gestão assumiu o comando 
do local. Havia um colaborador, em 
particular, que dava a impressão 
de que queria transformar a vida 
dos funcionários em um verda-
deiro inferno. Era muita pressão e 
demandas impossíveis de realizar”.

Ela conta que seu corpo 
começou a dar sinais de es-
tresse e que um tempo depois 
chegou ao seu limite. “Eu tremia 
e suava frio. Levantar para tra-
balhar era uma luta e olha que 
eu amava o que fazia. Mas, a 
sensação era de que eu estava 
indo para o abatedouro. Um dia 
não consegui concluir uma das 
demandas e quando ele veio 
chamar a minha atenção, senti 
uma forte dor no peito e apaguei. 
Só acordei na enfermaria de um 
hospital, e lá foi constatado a 
parada cardiorrespiratória”. 

Além desses sintomas relata-
dos por Bárbara, outros também 
são bastante comuns, de acordo 
com a psicóloga. “Retraimento, 
desgaste, desânimo de fazer ati-
vidades que antes eram comuns 
etc. A pessoa começa a se isolar, 
a ser irritadiça e agressiva em situ-
ações pequenas. Além disso, pode 
ter alterações de personalidade”, 
enumera. 

Líder em medicina diagnóstica 
no Estado de Minas Gerais, a Axial 
Medicina Diagnóstica, empresa 
associada a Alliar, a terceira maior 
de diagnósticos por imagem do 
Brasil, inaugura no dia 29 de mar-
ço, às 19h, a primeira megaunida-
de de Belo Horizonte, localizada na 
Avenida Bernardo Monteiro, Fun-
cionários. O evento vai contar com 
a presença de autoridades políticas, 
médicas e da diretoria da Alliar.

Com investimento da ordem de 
R$ 20 milhões, a nova unidade ofere-
ce exames em um só lugar, sejam la-
boratoriais, de imagem, esportivos e 
cardiológicos, num espaço de 3200 
m², distribuídos em cinco andares. 

Para o diretor de marketing e 
comercial da Alliar, Roberto Kalil, o 
investimento na megaunidade está 
alinhado com a visão do grupo que 
tem como objetivo atender uma 

grande demanda de mercado que 
busca em um único local completos 
serviços de exames de saúde, o que 
traz muitos benefícios aos clientes 
que desejam mais conveniência, 
praticidade e rapidez nos resultados.

“A capital mineira é muito impor-
tante para a Alliar, porque foi a primei-
ra cidade escolhida para receber a 
replicação deste modelo, que inicial-
mente foi testado em São Paulo, onde 
obteve excelentes resultados e está 
comprovando que este conceito de 
medicina integrada é, cada vez mais, 
a tendência a ser seguida”, aponta.

Uma das novidades da nova 
unidade é um andar exclusivo para 
atendimentos de mulheres, seja em 
acompanhamento de tratamentos, 
exames de rotina e obstétrico, sendo 
que, para os serviços voltados a ges-
tante será possível acompanhar, por 
meio de um telão instalado na sala 

de espera todas as reações e emo-
ções da família durante a realização 
da ultrassonografia. 

Segundo o diretor médico Lenio 
Gávio, a unidade conta um corpo 
clínico composto por médicos espe-
cialistas e altamente qualificado, com 
formações voltadas para áreas espe-
cíficas, incluindo neuro-radiologia, 
medicina interna, oncologia e siste-
ma músculo esquelético, envolvendo 
neste último a radiologia do esporte, 
segmento em que a empresa é re-
ferência absoluta, atendendo desde 
atletas amadores até os profissionais 
dos grandes clubes de Minas Gerais 
e da seleção brasileira. 

“Ampliamos a nossa oferta de 
serviços para que possamos atender 
os clientes com mais agilidade e con-
forto, com isso, devemos aumentar 
a capacidade de assistência em 
15%”, reforça.

Já bebeu água hoje?

Esta é a pergunta que vivo 
fazendo para os meus pa-
cientes. As pessoas não 
se importam muito, mas 

água é de extrema importância 
para um bom funcionamento do 
organismo. Sem ela, não sobre-
viveríamos por muito tempo. Es-
tudos afirmam que o ser humano 
conseguiria sobreviver por volta 
de 50 dias sem se alimentar, mas 
o limite máximo de privação da 
água é de 72h, dependendo da 
temperatura local.

Cerca de 70% do nosso 
corpo é composto de água. 
Ela é necessária para o bom 
funcionamento de cada órgão.  
É através da água que ocorre 

as várias reações químicas do 
corpo. Como meio de trans-
porte, ela auxilia na digestão, 
absorção e excreção. Sendo 
também essencial na regulação 
da temperatura corporal. Tem 
importância na lubrificação das 
juntas e movimento de alguns 
órgãos na cavidade abdominal. 
Percebe o quanto é importante 
esse nutriente? Trata-se de um 
veículo extremamente especial.

Não espere o corpo sentir 
sede para hidratá-lo. Costumo 
dizer que a ingestão da água 
deve ser feita como se fosse 
um remédio. Ainda mais nesta 
época de excesso de calor. Ande 
com uma garrafinha para que o 

acesso à água fique mais fácil. 
Aposte na água de coco, eu sou 
fã, ela possui potássio, mineral 
importante e que é eliminado 
muito facilmente pelo suor. Evite 
bebidas como o refrigerante, não 
tem a capacidade de hidratar o 
corpo devido ao alto teor de gás 
e açúcar existentes no produto. 

Os isotônicos são bem-vin-
dos, principalmente para os atle-
tas que precisam de reposição 
de minerais. As frutas, verduras 
e legumes são os alimentos mais 
ricos em água. Uma dieta pobre 
em líquidos desidrata a pele, fa-
cilita o aparecimento de rugas e o 
envelhecimento precoce. Que tal 
se levantar daí e ir tomar água?!

“Não espere
o corpo
sentir
sede
para

hidratá-lo”
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Axial medicina diagnóstica inaugura
primeira megaunidade na capital
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Brasil é o segundo país com mais pessoas 
doentes por causa do estresse no trabalho
Esgotamento profissional pode evoluir para a chamada Síndrome de Burnout

Aprenda a dizer não
Zora esclarece que é im-

portante a pessoa entender 
seus limites. “Vivemos em um 
mundo completamente imedia-
tista e isso faz com que tenha-
mos pouco tempo para realizar 
as atividades. A pessoa precisa 
entender que o dia só tem 24 
horas. É necessário fazer ape-
nas o que conseguimos e não 
o que queremos fazer. Temos 
que saber dizer não”.

Ela declara que, na maio-
ria das vezes, existe um pa-
drão para indivíduos que são 
acometidos pela síndrome. 
“Geralmente são pessoas com 
dificuldade de negar as coisas, 
que gostam de assumir muitas 
tarefas e que querem fazer tudo 
muito bem feito. Às vezes, não 
precisa nem que terceiros a 
cobrem, porque ela própria já 
se faz uma autocobrança muito 
grande”.

A especialista diz ainda 
que a Síndrome de Burnout é 
tratável. “O indivíduo precisa 
buscar um psicólogo, porque 

somente um profissional vai 
poder avaliar se há necessida-
de de medicação ou um trata-
mento terapêutico.  Só dessa 
maneira, ele vai conseguir se 
readaptar à realidade e voltar a 
suas atividades normais”.

Foi o que a Bárbara decidiu 
fazer após o ocorrido. “Eu saí 
da empresa, faço terapia há um 
ano e meio e tomo calmante 
até hoje. Com tudo isso, eu 

aprendi que dinheiro não paga 
sossego e nem saúde. Por 
mais que a gente ame o que 
faça, se não traz benefícios, 
não vale a pena. Agora eu sei 
o que eu não quero para minha 
vida. A terapia me ajudou a 
me reestabelecer. Tenho um 
desempenho muito melhor 
porque sou mais feliz, antes 
eu vivia sob muita pressão e 
medo”, conclui.

30% dos brasileiros sofrem
com a síndrome
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serviço
Data: 9 de abril, domingo
Horário: 20h
Local: Teatro Bradesco BH – Rua da Bahia, 2244, Lourdes, 
Belo Horizonte/MG
ingressos: R$ 100,00 (inteira)
Vendas na bilheteria do teatro ou pelo site www.ingresso.com
Informações ao público: 31 3516 1360
Classificação: Livre
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Que cultura e turismo andam de mãos dadas 
já é sabido. Ainda mais numa cidade como Belo 
Horizonte. E aproveitar esse potencial é uma das 
metas para o crescimento do turismo. Pensando nis-
so, Belotur e Fundação Municipal de Cultura (FMC) 
elaboraram um plano que prevê o envolvimento 
de grupos culturais tradicionais como indutores de 
turismo. Sendo assim, grupos conhecidos, como o 
Corpo e o 1º Ato, Grupo Galpão, Tambor Mineiro, 
Clube da Esquina, Giramundo Teatro de Bonecos, 
Ateliê Fernando Pacheco, dentre outros, estão sen-
do inseridos numa agenda positiva para que possam 
trabalhar e explorar melhor seu potencial turístico.  

Na prática, o trabalho elaborado pela Belotur 
e FMC consiste em consultoria e articulação, que 
auxilia os grupos na estruturação mais adequada 
de espaços físicos e de programações para re-
ceberem visitantes, treinamentos e capacitações 
de empreendedorismo na área do turismo, em 
parceria com o Sebrae MG, além de uma intensa 
articulação com a cadeia produtiva do segmento, 
que coloca os grupos culturais em contato com 
agências de viagem, guias, plataformas de venda 
de turismo de experiência, hotéis etc, a fim de 
gerar sustentabilidade e rentabilidade para os 
grupos culturais. 

Outra ação tem sido a inserção desses espa-
ços em roteiros de viagens de imprensa especiali-
zada e grupos de operadoras e agências de viagem 
e o incentivo à exploração de suas marcas como 
de interesse turístico. 

“Estamos impulsionando ícones culturais 
de BH, que têm potencial para serem grandes 
indutores de visitantes à cidade. São marcas já 
estabelecidas e aprovadas pelo público, muito 
conhecidas mundo afora. Cabe ao poder público 
apenas mostrar a importância deles no cenário 
turístico da cidade e auxiliá-los a buscar caminhos 
para se efetivarem como atrativos turísticos. O 
mais difícil eles já fizeram, que é se sustentar por 
tanto tempo e construir uma história de sucesso”, 
salienta o diretor de Promoção e Marketing da 
Belotur, Gustavo Mendicino.   

Para o analista do Sebrae MG, Renato Lana, a 
capital é uma cidade criativa por natureza. “A prova 
disso é o nosso Carnaval que, hoje, é um dos prin-
cipais do país, uma realidade da nossa economia 
criativa. Precisamos aproximar os empreendedo-
res da cultura aos do turismo, pois isso significa 
unir inovação e criatividade. Essa integração faz 
da economia criativa belo-horizontina geradora de 
negócios para o turismo”, analisa Lana.  

Gisele Milagres, coordenadora-geral do Gal-
pão Cine Horto, vê com bons olhos a iniciativa. 
“Por meio dessa interlocução com a prefeitura, 
estamos potencializando a troca de experiências 
com o público em geral. Estamos sistematizando 
e profissionalizando a visitação ao Galpão Cine 
Horto, recebendo pessoas que possuem interesse 
em conhecer um pouco do que são os bastidores 
do espetáculo, da história do Galpão, das nossas 
ferramentas e bonecos”, explica. 

“A iniciativa 
da prefeitura de 
munir grupos culturais com informações técnicas 
do turismo e de BH, por meio de palestras da 
Belotur, e, por outro lado, a capacitação de em-
preendedorismo do Sebrae estão sendo muito 
importantes para que cresçamos juntos, unindo 
as cadeias produtivas do turismo e da cultura em 
prol da cidade”, pontua Tito Fernandes, produtor 
do Giramundo Teatro de Bonecos. 

Com todo esse esforço, esses grupos cul-
turais passaram a entrar na agenda turística da 
cidade, com roteiros de visitação que podem 
ser agendados. Veículos de comunicação de 
repercussão nacional já estão trabalhando pau-
tas, visitando os espaços, para divulgarem para 
todo o país esse novo turismo de experiência 
cultural belo-horizontino.  

Agências de turismo da capital já estão 
visitando os espaços desses grupos culturais, 
para que tenham novas opções de promover BH 
lá fora. “O objetivo do turismo de experiência 
é proporcionar imersão na identidade de 
cada destino. Vivenciar os grupos culturais, 
tendo acesso aos atores da nossa cultura e 
momentos de interação que geram emoção, 
conhecimento e um maior engajamento com 
o público é elemento fundamental para o 
desenvolvimento deste segmento como atrativo 
turístico”, comenta Fernanda Maia, diretora da 
Experience Infinity.

O produtor Sílvio Ferreira traz à capital mineira o espetáculo que 
faz um tributo a uma das maiores cantoras do mundo. O musi-
cal “Uma Saudação à Whitney Houston”, estrelado por Vanessa 

Jackson (foto), terá única apresentação no Teatro Bradesco (Rua da 
Bahia, 2244, Lourdes, BH, MG) no dia 9 de abril, domingo, às 20h.

O show proporcionará aos fãs uma viagem no tempo e a emoção 
de reviver a incomparável Whitney Houston. A apresentação é com-
posta por músicos, bailarinos e Vanessa Jackson no papel da cantora. 

Grandes sucessos da cantora, morta em 2012, como I Wan-
na Dance With Somebody,Saving All My Love For You, I Look to 
You fazem parte do repertório, além de uma sessão especial 
dedicada aos filmes que interpretou como: “Falando de Amor”, “Um 
Anjo Em Minha Vida” e o clássico “O Guarda Costas”.

O espetáculo foi criado pelo diretor-geral Rafael Mello. A 
coreografia é dirigida pelo coreógrafo americano Nathan Coder.  
Os figurinos são baseados nos originais que marcaram a carreira 
de Whitney, criados por Carla Folonni, da Maison Spar, e a as 
perucas e maquiagem pela Kolloss by Di Cesar.

Capital mineira aposta na riqueza
cultural para alavancar turismo

belotur recebe
representantes
da cultura de

belo horizonte
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BH: Vanessa Jackson
apresenta o espetáculo: 

“Uma Saudação à Whitney Houston”

Cantora sobe
ao palco do
Teatro
Bradesco no
dia 9 de abril
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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

número de crimes aumenta em
bh, segundo relatório da sesp

Armamento ilegal nas ruas é um reflexo da falta de políticas publicas

Após trabalhar, sábado 
à tarde, Wilson Silva* 
decidiu sentar com os 
irmãos em um restau-
rante na região da Pam-

pulha para comer. Ele colocou 
os seus pertences sob a mesa 
– um celular e a chave do carro. 
Durante a conversa, sem que 
ele percebesse, um adolescente, 
de aproximadamente 13 anos se 
aproxima, pega o celular e corre 
pela avenida. Por reflexo, Wilson 
vai atrás do garoto, que, por sua 
vez, saca uma arma e o alveja no 
braço. Por sorte, o homem não en-
trou para as estatísticas de morte 
por arma de fogo (latrocínio), mas 
essa situação traz à tona mais uma 
questão sobre segurança pública: o 
armamento ilegal nas ruas.

Em 2016, a jornalista Priscila 
Silva foi vítima de assalto. “Eu 
estava no bairro Nova Suíssa. 
Um homem em uma moto me 
surpreendeu na rua. Ele estava 
armado, levou a minha bolsa, 
dois celulares, dinheiro e todos os 
meus documentos. Fiz o boletim 
de ocorrência na mesma hora. 
Hoje, eu não coloco tudo na bolsa 
e, também, não ando sozinha ou 
a pé depois das 18h”. 

Segundo dados da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp), 
o número de crimes violentos contra 
o patrimônio, em Belo Horizonte, pas-
sou de 23.186, em 2012 para 43.120, 
em 2016, um aumento de 86%. Con-
tudo, o chefe da sala de imprensa da 
Polícia Militar, major Flávio Santiago, 
conta que houve uma redução nos 
delitos de 2016 para 2017. 

Ele aponta ainda que Minas 
Gerais, por exemplo, nos últimos 
5 anos, sediou grandes eventos 
e que isso gera uma população 
flutuante. “Além disso, há outra in-
formação – BH nos últimos 3 anos, 
tem recebido mais pessoas que 
estão permanecendo na cidade. E 
esse número, infelizmente, não en-
tra na estatística de crime violento. 
Isso é preocupante, pois não mos-
tra a realidade dos fatos, uma vez 
que é preciso proporcionalizá-los”.

histórico 

Vale lembrar que, em 2005, foi 
realizado um referendo sobre as ar-
mas de fogo, no Brasil, em que mais 
de 95 milhões de cidadãos foram as 
urnas e, do total, 63,94% votou contra 
a proibição do comércio de armas de 
fogo e munição no Brasil – o assunto 
nos obriga a fazer a seguinte pergun-
ta: Quem pode ou não ter acesso 
legal a uma arma de fogo? 

No mesmo ano, a Polícia Fe-
deral informou que a Campanha do 
Desarmamento, que começou no dia 
15 de julho de 2004, com o objetivo 
de reduzir o número de crimes de 
morte por motivos banais, recolheu 
mais 426 mil armas de fogo. Já entre 
2009 e 2011, foram mais de 75 mil. 
Todas as armas – registradas ou não 
registradas, de qualquer calibre e 
procedência, podiam ser entregues 
à Polícia Federal, mediante recibo e 
indenização que varia de R$ 150,00 
a R$ 450,00. 

Contudo, as armas continuam a 
aparecer em mãos erradas. Segundo 
o relatório do Mapa da Violência de 

2016, entre 1980 e 2014, o número 
de assassinatos por arma de fogo 
cresceu de 6.104 para 42.291. Outro 
índice assustador é a quantidade de 
acidentes e suicídios, respectiva-
mente com arma de fogo: 386 e 660 
(1980); 329 e 1.330 (2000); 372 e 
956 (2014).

Segundo o major Santiago, a 
PM tem combatido e conseguido 
identificar ambientes clandestinos de 
produção de armamentos caseiros 
e ampliado a apreensão de armas 
de fogo. “Inclusive, muitos crimes 
ocorrem com simulacros e armas de 
airsoft – que promove a violência da 
mesma forma”. 

segurança pública

A Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG) tem em seu 
quadro, desde 2002, a Comissão 
permanente de Segurança Pública, 
na qual o deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) é o presidente. Segundo 
ele, uma das funções da comissão é 
fiscalizar os atos do Executivo e ouvir 
os representantes da população em 
prol de melhorias.  

O parlamentar explica que, hoje, 
o principal ponto de atenção da 
segurança pública é o feijão com 
arroz, ou seja, o básico. “Também 
sou advogado e especialista em 
segurança pública. O que falta para 
melhorar a segurança da população 
é efetivo nas polícias e também me-
lhoria na logística – equipamentos e 
infraestrutura. Na comissão sempre 
acompanhamos a rubrica de custeio 
e de investimento na segurança. 
Comparando 2014 e 2015, houve 
um decréscimo de R$ 117 milhões no 
custeio para a Polícia Militar. Já para 
o ano de 2016, comparado a 2014, o 
decréscimo foi de R$ 105 milhões”, 
conta o deputado.

Ele diz ainda que também houve 
redução na rubrica de investimento da 
Polícia Civil. “Em 2014, o valor era de 
R$ 33 milhões; em 2015, passou para 
R$ 5 milhões e já em 2016 foi de R$ 1,8 
milhão.  Em 2 anos, o governo retirou 

muitos recursos da segurança pública. 
Esses números podem ser verificados 
no Sistema Integrado de Administração 
Financeira de Minas Gerais - Siafi-MG”.

Em relação às campanhas de de-
sarmamento, Rodrigues explica que 
apoia as ações educativas, contudo, 
disse ainda que em 2005, durante o 
referendo, liderou uma bancada que 
era contra proibição da venda de 
armas de fogo e munições. “Acredito 
que a questão deve ser fiscalizada e 
regulamentada por lei, pois infeliz-
mente, o Estado tem demonstrado 
que não está apto a fazer a segu-
rança das pessoas. Se a pessoa é 
maior de 25 anos, tem um atestado 
psicológico, treinamento e certificado 
de que consegue manusear bem uma 
arma, não há problema”, destaca.

Para ele, a falta de investimento 
está diretamente ligado ao aumento 
nos índices de violência no Estado. 
“Não há dúvida. Se falta efetivo 
aumenta a violência. Outro ponto é 
a letalidade dos profissionais, sete 
(2014), 13 (2015)”.

O deputado orienta ainda que o 
cidadão vítima de crime deve fazer 
o boletim de ocorrência. “Os dados 
estatísticos são fundamentais para 
realização de diagnósticos para cons-
trução de políticas. Além de propiciar 
a prisão do criminoso”, conclui.

*O nome do personagem foi 
modificado a pedido da fonte.

mapa da Violência 2016 aponta que índice
de violência com armas de fogo cresceu
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Prefeito de Contagem projeta
investimento para ampliar metrô

O prefeito de Contagem, Alex de Freitas (PSDB), 
apresentou em reunião da Associação dos Municípios 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), 
um projeto de extensão do metrô entre o Eldorado e 
o Novo Eldorado. A proposta é ampliar a Linha 1 do 
sistema de transporte ferroviário em cerca de 2 quilô-
metros (incluindo área de manobra), com a construção 
de uma estação no Novo Eldorado, que fará parte do 
Complexo Intermodal de Transporte de Contagem. O 
valor total estimado do investimento é de mais de R$ 
233 milhões.

Para a ampliação do metrô serão gastos R$ 
157 milhões. O projeto foi criado pela Metrominas, 
ligada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas. “Me sinto na obrigação de promover esse 
debate. Contagem faz parte do Conselho Diretor da 
Metrominas, que junto com a Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) fez bons estudos sobre a 
ampliação do metrô no nosso município”, destaca o 
prefeito Alex de Freitas.

A Estação Novo Eldorado faz parte de um gran-
de projeto de mobilidade. Erguido entre os bairros 
Eldorado e Água Branca, o Complexo Intermodal de 
Transporte de Contagem vai atender 150 mil pessoas 
por dia. Serão investidos mais R$ 75 milhões no empre-
endimento. Além da ampliação do metrô, o complexo 
intermodal inclui a construção do Terminal Rodoviário 
Metropolitano e do Terminal de Ônibus Urbano, equi-
pamentos que serão interligados por uma passarela de 
pedestres com aproximadamente 200 metros lineares.

O projeto engloba ainda a revitalização urbana 
e adequação do sistema viário composto pelas ruas 
Portugal e Bélgica, com criação de um calçadão em 
uma área de forte comércio popular. A proposta é criar 
um espaço de convívio social e ponto de referência em 
Contagem. Também estão previstas obras de artes 
especiais, como a complementação da alça viária e 
implantação de viaduto para ligar a avenida Helena 
de Vasconcelos Costa à Via Expressa.

O prefeito destaca que o Complexo Intermodal 
de Transporte de Contagem trará mais comodidade 
aos passageiros que se deslocam sobretudo pela 
parte Oeste de Minas Gerais e que, atualmente, são 

dependentes da rodoviária de Belo Horizonte. “É 
fundamental que a gente debata esse projeto, pois 
vamos atender mais de 8 mil usuários, tirar o trânsito 
pesado do Centro da capital e melhorar a capacidade 
de atendimento”.

A prefeitura de Contagem propõe destinar um 
terço dos recursos. “Temos uma licitação do transporte 
coletivo de Contagem e a contrapartida dessa licitação 
pode ser aplicada integralmente na ampliação do me-
trô. Temos a capacidade de endividamento, receitas 
acessórias e ativos. A linha já está pronta até o Novo 
Eldorado, onde há um pátio de manobra do metrô. 
Então, é onde teremos o menor custo”, destaca.

As outras fontes de recursos estão sendo busca-
das junto à União e ao Estado. “Fiz um apelo aos três 
senadores de Minas e já falei com mais 20 deputados 
da bancada mineira. Se o Governo Federal não quer 
por o dinheiro, nem o estadual, que Contagem arque 
com as despesas e a gente avance no metrô, que 
implica em mais segurança e pontualidade e no con-
forto de milhares de passageiros de Contagem e toda 
a região metropolitana de BH”, afirma Alex de Freitas.

O prefeito tem planos ainda mais ambiciosos. Ele 
quer ampliar o metrô até o bairro Bernardo Monteiro. São 
cerca de 7 quilômetros de trilhos a um custo estimado de 
R$ 700 milhões (R$ 100 milhões por quilômetro). “Estou 
levando para a reunião da Granbel a apresentação do 
projeto de ampliação até o Novo Eldorado e com um 
pouco mais de investimento podemos chegar até o Ber-
nardo Monteiro. Portanto, estou chamando os prefeitos 
da região metropolitana, com a participação da CBTU, 
para promovermos esse debate”, conclui.

Alex de freitas apresentou, na granbel, o projeto da 
maior obra de mobilidade da história de contagem
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obras de restauração da 
igreja da matriz é entregue

A cidade de Congonhas ganha um 
importante presente no período que ante-
cede a Semana Santa e a Páscoa: um ano 
e sete meses após o início da restauração 
dos elementos artísticos da Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição, fiéis e 
admiradores da arte barroca depararam 
com o resultado de um minucioso trabalho 
realizado nos seus elementos artísticos 
integrados, altares, Arco do Cruzeiro e o 
Coro. Além do público e das autoridades 
locais, participarão da solenidade a presi-
dente do Iphan, Kátia Bogéa, e o diretor do 
PAC Cidades Históricas, Robson Almeida. 
A inauguração é uma obra do PAC das 
Cidades Históricas e integra a programa-
ção do Circuito Cultural dos Museus de 
Congonhas.

A restauração da Igreja está inserida 
no pacote de dez obras do PAC Cidades 
Históricas, selecionadas pelo Iphan, 
para execução em Congonhas. O mu-
nicípio é o primeiro de Minas em volume 
de obras já entregues ou em execução 
por meio deste programa. 

Antes do início das obras, o projeto 
de restauração contou com outros par-
ceiros: foi elaborado pela própria Igreja 
com dinheiro do dízimo e das comu-
nidades, e revisado pelo Iphan e pela 
prefeitura, que ainda ficou responsável 
por executar e fiscalizar a obra. O valor 
do contrato firmado entre prefeitura e a 
empresa Cantaria Conservação e Res-
tauro, por meio de processo licitatório, 
foi de R$ 1.398.370,69.

O restauro do suporte e da policro-
mia dos elementos artísticos da Matriz 
reconstituiu a integridade do material e 
a leitura visual, segundo Sérgio Norberto 
Gonçalves, coordenador do serviço pela 
empresa. “O objetivo foi alcançado. 
Conseguimos retomar as características 

físicas e mecânicas suficientemente 
para mantê-las íntegras, porque são 
essenciais para o prolongamento da vida 
útil destes bens. Removemos grande 
parte da pintura de alguns elementos 
artísticos, como o Altar-Mor, onde che-
gamos à pintura original em maior parte 
e conseguimos uma leitura muito boa 
do original e das intervenções”, afirma.

O Altar-Mor foi todo recuperado. As 
imagens do coroamento encontravam-se 
amarradas com arame, apresentavam 
repintura e perda de elementos. O estado 
avançado de deterioração da madeira do 
coro necessitou de uso de microesferas 
de vidro para fortalecimento da estrutura. 
A camada pictórica recebeu proteção 
durante o serviço. O elemento inteiro foi 
nivelado. O Arco do Cruzeiro, que a exem-
plo do Altar-Mor é atribuído ao entalhador 
Francisco Vieira Servas, pelo especialista 
Adriano Ramos, teve a tarja tratada e 
reinstalada de forma adequada. Uma asa 
do anjo voltou à posição original. A exem-
plo dos outros elementos artísticos, os 
altares laterais e colaterais também foram 
higienizados, imunizados e envernizados. 
Em alguns pontos do coro, a repintura foi 
removida e reintegrada.

Sérgio relembra o momento emo-
cionante, no início dos trabalhos, quan-
do dois malhos e uma verruma foram 
encontrados no Arco do Cruzeiro. 
“Tudo leva a crer que as ferramentas 
pertenceram ao entalhador português, 
Francisco Vieira Servas (1720/1811). 
Esta descoberta tem muito a contribuir 
até para o estudo da obra de Servas. 
A Matriz poderá se tornar foco de 
estudos, dos quais surgirão novas 
teses”, afirma.

Para o pároco da Igreja Matriz de N. 
Sra. Da Conceição, Padre Paulo Barbo-
sa, “em Congonhas houve um trabalho 
muito bem feito, primeiro pensando-se 
na base, para depois recuperar os 
elementos artísticos, respeitando-se as 
etapas. Nunca vi um local assim, onde o 
povo, a Administração Municipal e outras 
lideranças, o Ministério Público, o Iphan 
e a Arquidiocese são tão preocupados 
com Igreja”.

A Igreja ficou parcialmente fechada 
desde o início das obras em agosto 
de 2015 e totalmente desde setembro 
de 2016. “Agora vemos como ela é 
belíssima na sua construção e estava 
toda deteriorada. Ao visitar o Altar-Mor, 
fiquei encantado com o azul de Maria e 
o sacrário. A maior igreja barroca sem 
coluna do Séc. 18 voltar a ser também 
a mais bela das que eu conheço”, afirma 
o pároco.

Dom Geraldo Lyrio Rocha (Arce-
bispo da Arquidiocese de Mariana) se 
dirigiu a ela assim: ‘Que igreja bonita, 
parece uma mãe acolhendo os filhos’. 
O Bom Jesus é o filho de Deus, é a 
peregrinação do povo todo e a Matriz é 
o carinho da mãe. São José Operário, 
presente em outra Matriz, na Ladeira, 
completa a Santíssima Trindade”.

equipe da prefeitura de congonhas vistoria as melhorias 
ao lado dos responsáveis pela empresa de restauração
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Ariane braga

A Primeira Câmara do Tribunal de Con-
tas do Estado de Minas Gerais aprovou o re-
latório da Auditoria Operacional nº 969334, 
realizada na cidade de Conceição do Mato 
Dentro, Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, na sessão do dia 28 de março. 

A relatora do processo, conselheira 
Adriene Andrade, recomendou ao atual 
prefeito da cidade que os recursos arre-
cadados com a Compensação Financeira 
pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM) sejam direcionados à diversi-
ficação da economia e à redução dos 
impactos socioeconômicos da atividade 
mineradora. O prefeito terá um prazo de 
60 dias, a partir da publicação do acórdão, 
para apresentar ao TCEMG a efetivação 
das recomendações e poderá ser multado 
no caso de não cumprimento das determi-
nações dentro do prazo.

A auditoria investigou três aspectos 
relacionados à atividade mineradora: 
o acompanhamento e fiscalização dos 
recursos da CFEM, as políticas de di-
versificação da economia municipal dos 
empreendimentos minerais e a eficácia 
dos mecanismos de transparência da 
gestão pública. 

Os técnicos do TCE constataram: a 
falta de um planejamento específico que 
previsse a aplicação de recursos da CFEM 
em saúde, infraestrutura, urbanismo, 
diversificação econômica e educação; a 
morosidade na implementação de polí-
ticas públicas nos setores de turismo e 
agricultura; e a desatualização do Plano 
Diretor do Município, que não considerou 
o cenário instalado após o início da ativi-
dade mineradora decorrente do projeto 
Minas Rio.

executivo de conceição do mato
dentro pode ser multado
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o seu consórcio multibrasileiro

O cenário econômico adverso continua afetando o desempenho do co-
mércio varejista de Belo Horizonte, mas em patamares menores. Segundo o 
termômetro de vendas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 
(CDL/BH), as vendas em janeiro de 2017 registraram queda de 0,98% na 
comparação com 2016. Apesar disso, de acordo com o estudo, o resultado 
foi melhor que o obtido no mesmo período do ano anterior, quando fechou 
com retração de 1,70%. 

Para o presidente da CDL/BH, Bruno Falci, a conjunção de fatores como 
inflação e taxa de juros elevadas, queda na renda real e aumento da taxa 
de desemprego levam a uma redução do poder de compra das famílias, que 
impactam diretamente nas vendas. Em contrapartida, segundo o dirigente, 
mesmo com o resultado negativo, é possível observar uma desaceleração 
no ritmo de queda das vendas nessa base de comparação. “Isso é decor-
rente do fato de a inflação ter começado a diminuir a partir de janeiro deste 
ano”, ressalta.

Ainda de acordo com o estudo, apenas o setor de papelarias e livrarias 
registrou crescimento de 1,26% nas vendas na comparação entre janeiro 
deste ano e janeiro de 2016. Todos os demais setores apresentaram queda: 
veículos e peças novos e usados (-2,91%); máquinas, eletrodomésticos, 
móveis e louças (-1,28%); drogarias, perfumes e cosméticos (-1,07%); su-
permercados e produtos alimentícios (-0,53%); artigos diversos que incluem 
acessórios em couro, brinquedos, óticas, materiais esportivos e de pesca, 
material fotográfico, computadores e periféricos e artefatos de borracha 
(-0,26%); ferragens, material elétrico e construção (-0,21%); tecidos, vestu-
ário, armarinhos e calçados (-0,14%).

comparativo mensal 
 Na comparação com o mês anterior (Jan.17/Dez.16), a pesquisa aponta 

que o índice de venda do comércio teve queda de 0,84%. Falci explica que a 
redução estava dentro do esperado, já que em dezembro as vendas aumen-
tam devido ao Natal. “Além disso, o inicio do mês de janeiro tem despesas 
altas, devido a impostos como IPVA e IPTU”, esclarece.

Os setores de Papelarias 
e Livrarias, bem como o de 
supermercados e produtos 
alimentícios, apresentaram, 
respectivamente, crescimen-
to de 1,54% e 0,57% nas 
vendas. Todos os demais 
tiveram retração: tecidos, ves-
tuário, armarinho e calçados 
(-5,41%); veículos e peças 
(-1,75%); drogarias, perfumes 
e cosméticos (-1,54%); artigos 
diversos (-1,27%); ferragens, 
material elétrico e de cons-
trução (-0,66%); máquinas, 
eletrodomésticos, móveis e 
louças (-0,29%).

Já no acumulado do ano, 
de acordo com o estudo o 
varejo apresentou queda de 
1,48% nas vendas. O presi-
dente da CDL/BH salienta que 

o ano de 2016 foi marcado por retração da atividade econômica e comercial 
no Brasil. A inflação alta, os juros elevados, o crescimento do desemprego 
e as quedas sucessivas no PIB contribuíram para a diminuição do consumo 
e dos investimentos que geram emprego e renda.

 “Com o orçamento comprometido entre os custos básicos, a população 
preferiu adiar suas compras, principalmente de bens considerados supérflu-
os, para evitarem dívidas que futuramente não poderiam pagar”, esclarece.

O setor que apresentou a maior queda no acumulado de 12 meses foi 
o de máquinas, eletrodomésticos, móveis e louças (-2,18%). Em seguida 
aparecem: papelarias e livrarias (-0,85%); ferragens, material elétrico e de 
construção (-0,80%); artigos diversos (-0,13%) e tecidos, vestuário, armari-
nho e calçados (-0,01%). Os setores que apresentaram crescimento foram: 
drogarias, perfumes e cosméticos (+1,57%); veículos e peças (+0,39%) e 
supermercados e produtos alimentícios (+0,28%).

mais de 230 mil brasileiros
estão estudando fora do país
Fazer curso no exterior pode ser diferencial no mercado de trabalho
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Aprender novas línguas, estudar em 
países de primeiro mundo, conhe-
cer novas culturas e pessoas. Es-
sas são algumas das vantagens de 

se fazer um intercâmbio. Em 2014 – último 
balanço realizado sobre o assunto –, 230 
mil brasileiros saíram do país para estudar. 
Esse número, de acordo com Associação 
Brasileira de Organizadores de Viagens 
Educacionais e Culturais (Belta, na sigla 
em inglês), tende a aumentar 20% ao ano.

De acordo com a diretora da LAE Educa-
ção Internacional, Débora Machado, o destino 
da viagem varia de acordo com o tempo em 
que a pessoa vai ficar fora. “Quando o es-
tudante deseja fazer um curso de pequena 
duração, geralmente, ele opta pelos Estados 
Unidos ou Europa. Mas, hoje, em função da 
alta do dólar americano, o Canadá tem sido a 
primeira opção. Já para cursos de longo prazo, 
as pessoas costumam optar por lugares mais 
longes, como Nova Zelândia e Austrália”.

Débora aponta que os programas de 
intercâmbio atendem a todas as idades e 
necessidades. “Nós trabalhamos com high 
school, que são os adolescentes entre 15 e 
16 anos. Adultos entre 25 até 45 e também 
temos o intercâmbio para maiores de 50 
anos, cujo período é menor. Na maioria das 
vezes, a pessoa vai para aprender o idioma 
local e, dependendo da idade, fica no país 
para um mestrado ou doutorado”. 

O local onde a pessoa ficará hospedada, 
durante sua temporada fora do país, vai 
depender de vários fatores, é o que informa 
a diretora. “Se ela tem menos de 18 anos 
tem que ficar em casa de família e a escola 
nomeia um guardião. Já os maiores de ida-
de podem optar por ficar em hotéis, alugar 
apartamento ou, até mesmo, uma locação 
estudantil. Em alguns países, a pessoa 
precisa confirmar o endereço da sua nova 
moradia antes de viajar”.

hora de aproveitar

Débora 
destaca a im-
portância de se viver a experiên-
cia do intercâmbio. “A pessoa, após 
passar uma temporada fora, se torna mais 
autoconfiante, disposta, assertiva ao tomar 
uma decisão e não tem medo de aceitar 
desafios. Além disso, a qualidade de ensino 
do exterior é muito boa. E o estudante tem o 
benefício de fazer o curso em universidades 
mais bem estruturadas das que temos aqui”.

Ela ressalta que não existe um motivo 
que impeça a pessoa de estudar em outro 
país e que mesmo com todas as ameaças 
que o presidente dos EUA, Donald Trump, 
tem feito aos imigrantes, a procura ainda é 
grande. “Há fatores que dificultam a ida da 
pessoa, por exemplo, se ela já foi deportada. 
Mas, com o tempo, nossos objetivos mudam 
e isso é levado em consideração. Em relação 
aos EUA, ainda não foi percebido uma reação 
negativa do governo na aceitação dos vistos. 
As embaixadas têm sido mais exigentes em 
relação a documentação, muito mais pela 
crise econômica brasileira, porque ela faz 
com que a imigração aumente. Além disso, 
algumas pessoas tem dúvidas, pois existe 
uma incerteza em relação ao futuro do país, 
com base na maneira em que ele está sendo 
governado”.

Pelo mundo
Aprender inglês e fazer parte de uma 

outra cultura foi o que fez a administradora 
Luiza Zuin buscar meios para ir para o exte-
rior. Ela está de malas prontas com destino 
a Houston, no Texas. “Vou trabalhar como 
Camp Counselor durante o verão america-
no, cerca de 3 meses, e depois vou fazer 
uma viagem de um mês para conhecer o 
país. Eu espero que essa experiência seja 
maravilhosa e dê uma guinada na minha 
carreira quando eu voltar”.

Luiza conta que sempre quis ficar um 
tempo fora do país e, por isso, se sente pronta 

para a viagem. “Eu 
tenho um pouco de receio pela língua, 

não sou fluente, então entendo que isso 
será um desafio. Contudo, tenho noção que o 
idioma é primordial para um bom emprego aqui, 
então vou aproveitar a oportunidade”.

O frio na barriga e a ansiedade para viajar 
já são comuns na vida da nutricionista Bárbara 
Rodrigues. Natural de BH, ela fez faculdade em 
São Paulo, missões no Egito, cursos no Chipre 
e, agora, faz sua pós-graduação na Turquia. 

Bárbara conta que o primeiro desafio é a 
língua. “Quando vim para Turquia, eu sabia 
falar apenas português e inglês. Isso me salva 
em algumas vezes, mas, há situações em que 
eu preciso falar turco, apesar de ainda está 
aprendendo”. 

A nutricionista diz que, em um intercâmbio, 
você se depara com pessoas de diversos 
níveis, além de uma cultura completamente 
diferente da sua. “Gente que já domina a língua 
local e que tem conhecimentos diferentes do 
seu”. Outros pontos destacados por Bárbara 
se referem à alimentação e hábitos de cada 
lugar. “Por exemplo, na Turquia, quando você 
não quer comer algo, não se pode dizer ‘não 
quero’. Isso é extremamente ofensivo para 
eles. Algumas costumes brasileiros podem ser 
interpretados de forma diferente, então você 
tem que se adequar”.

Ela afirma que teve que desapegar de 
muitas coisas no Brasil. “Não tem como ter 
tudo que a gente quer ao mesmo tempo. Ainda 
existe algo que me liga ao meu país, que é a 
minha família e esse laço é muito forte.”.

Bárbara explica que poderia estudar no 
Brasil, mas quis viver essa experiência, porque 
isso a fez crescer e aprender coisas novas. “Te-
mos que aproveitar o hoje, e entender isso foi 
um divisor de águas na minha vida. Comecei a 
usufruir das oportunidades e saí da minha zona 
de conforto. Sou grata por tudo que tenho vivido 
aqui, mesmo estando longe das pessoas que 
mais amo. Com o meu intercâmbio, aprendi 
que a vida é um constante aprendizado e eu 
estou apenas no começo”, conclui.

Na maioria das
vezes, a pessoa
vai para aprender
o idioma local e,
dependendo da
idade, fica no país
para um mestrado
ou doutorado

A nutricionista bárbara, atualmente, faz pós-graduação na Turquia

Vendas do comércio em 
BH registram leve queda

Presidente da cdl/bh, bruno falci

CD
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comissão aprova protesto
contra reforma da Previdência

Parlamentares de quase todos 
os partidos representados na As-
sembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) assinam manifestação 
de protesto que será encaminhada 
aos presidentes da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira 
(PMDB-CE), contra a reforma da 
previdência, contida na Proposta 
de Emenda à Constituição Federal 
(PEC) 287/2016.

O envio do documento às duas 
casas legislativas que compõem 
o Congresso Nacional foi apro-
vado, na forma de requerimento, 
em reunião realizada no dia 29 da 

Comissão do Trabalho, da Previ-
dência e da Assistência Social da 
ALMG. Com 60 nomes de 18 le-
gendas, a lista é encabeçada pelo 
presidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB).

Na moção de protesto, os de-
putados mineiros criticam a forma 
como está sendo encaminhada 
a proposta de reforma da Previ-
dência, sem “o necessário diálogo 
com a sociedade brasileira”, o 
que, para eles, desgasta direitos 
sociais duramente conquistados 
em 1988. Os deputados alegam, 
também, que os que defendem a 
reforma, justificando rombos no 

caixa da Previdência Social, não 
apresentam provas suficientes que 
a justifiquem.

Os deputados estaduais de Mi-
nas criticam a forma açodada como 
a reforma investe contra “direitos 
duramente conquistados em 1988” 
e defendem, por isso, a abertura das 
contas da Previdência Social. Se-
gundo afirmam em sua justificativa, 
é necessário “discutir amplamente a 
provável utilização indevida de seus 
recursos, avaliar e corrigir eventuais 
desacertos de gestão ocorridos 
ao longo dos anos e ouvir o povo 
brasileiro acerca das alterações que 
se mostrarem, ao final, impositivas”.

Eles afirmam ainda que os 
direitos sociais constitutivos da 
Previdência Social compõem, a par 
da Saúde e da Assistência Social, o 
sistema da Seguridade Social, um 
dos capítulos nucleares da Cons-
tituição que permitiu denominar-se 
Cidadã exatamente em razão de 
se oferecer como suporte para a 
construção de uma sociedade de 
amplos e iguais direitos para todos 
os brasileiros.

Os deputados concluem na ex-
pectativa de que esses direitos não 
se percam, antes se revitalizem e 
sejam efetivamente garantidos. A 
moção traz a data de 16 de março 
de 2017.

deputados mineiros criticam a forma como está sendo encaminhada a proposta

Gu
ilh

er
m

e 
Be

rg
am

in
i

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881
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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

Apae Juiz de Fora passa
por dificuldades financeiras

A Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais (Apae) de 
Juiz de Fora, que presta auxílio 
e atendimento à pessoa com 
deficiência intelectual e múltipla, 
tem passado por uma grave crise 
financeira. Há pouco mais de um 
mês, devido a um bloqueio judicial 
de verbas solicitado pelo Sindicato 
dos Trabalhadores (Senalba-MG), 
os 36 funcionários da instituição 
entraram em greve, o que resultou 
na paralisação total dos serviços. 
A medida impediu que os colabo-
radores recebessem em janeiro os 
salários de dezembro, 13º e férias. 
De acordo com a interventora da 
Apae, Cleusa do Santos Borges, 
o valor da dívida da associação 
ultrapassa os R$ 456 mil.

A greve durou pouco mais de 
uma semana. As atividades na 
escola e os serviços oferecidos ao 
público externo como fisioterapia, 
terapia ocupacional, hidroterapia, 
fonoaudiologia e psicologia, já 
estão normalizadas, mas ainda 
é preciso encontrar maneiras 
para solucionar os problemas 
financeiros. “A prioridade é pagar 
salários e benefícios atrasados 
dos trabalhadores. Conseguimos 
um empréstimo com o Estado de 
R$ 50 mil para o pagamento de 
fevereiro”, afirma Borges.

A Apae se mantém com recur-
sos mensais de contratos e con-
vênios. Conforme o secretário de 
Governo, José Sóter de Figueirôa 
Neto, a Prefeitura de Juiz de Fora 
repassa R$ 49 mil à associação. 
Desse montante, R$ 22 mil vem do 

Governo Federal por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Atu-
almente, a instituição atende 441 
pessoas, sendo 157 usuários na 
assistência social, 213 na saúde e 
71 na educação. “Nós precisamos 
de muita ajuda nesse momento. 
Começamos uma campanha para 
pedir apoio financeiro de apoiado-
res e empresários da cidade”, diz 
a interventora da Apae.

Repasse de R$ 150 mil
Um pedido de parceria com a 

Apae foi encaminhado ao Governo 
do Estado pelo deputado estadual 
Isauro Calais (PMDB). No dia 22 
de março, a Secretaria de Estado 
de Saúde publicou a resolução 
5657/2017, autorizando repasse 
de R$ 150 mil para ajudar a sanar 
a dívida da Apae. Calais salienta 
que a verba é uma das estratégias 
para resolver a crise financeira da 
associação. “A interrupção das ati-

vidades da Apae gera um prejuízo 
social ao município, uma vez que 
centenas de famílias ficam desas-
sistidas. Não podemos permitir que 
esse serviço tão importante deixe 
de funcionar em nossa cidade”. O 
deputado acredita que o dinheiro 
seja creditado no Fundo Municipal 
de Saúde até o dia 15 de abril.

No dia 28 de março, uma audi-
ência pública na Câmara Municipal 
proposta pela vereadora Sheila 
Oliveira (PTC), discutiu a situação 
da Apae Juiz de Fora. No encontro, 
a parlamentar reforçou o compro-
misso dos representantes do poder 
público em encontrar alternativas 
para que a associação continue 
funcionando na cidade. “Quero 
ter a consciência tranquila de que 
estamos fazendo o que podemos 
para ajudar essa instituição”. Três 
audiências já foram realizadas para 
tratar desse assunto. A próxima 
está marcada para o dia 4 de abril.

déficit mensal da associação gira em torno de r$ 22 mil

daniel Amaro
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ilce rocha entrega novos
uniformes em Vespasiano

A prefeita Ilce Rocha reuniu 
com os funcionários da 
Limpeza Urbana, para 
a entrega da primeira 

remessa, dos uniformes. Cada 
servidor recebeu dois kits conten-
do uma bota, uma calça e uma 
camiseta. 

A prefeita aproveitou para 
agradecer aos servidores pelo 
excelente trabalho que está sendo 
realizado na limpeza urbana den-
tro do município. “Tenho recebido 
elogios pelo trabalho realizado 
pela limpeza urbana, mas o mérito 
desses elogios é de vocês. A cida-
de está com outro aspecto, mais 
limpa, mais bonita. Obrigada pelo 
companheirismo e pela parceria. 
Estamos organizando a adminis-
tração para proporcionar melhores 
condições de trabalho para todos 
os servidores municipais”, ressal-
tou Ilce.

Para Ilce Rocha, humanizar o 
serviço público é prioridade. “Esta-
mos trabalhando no processo de 
humanização do nosso serviço em 
vários setores e a entrega de uni-

formes faz parte deste processo. É 
muito importante ter um uniforme, 
pois com ele o funcionário está 
identificado e passa credibilidade 
e confiança ao cidadão”, disse a 
prefeita.

Os servidores da Limpeza 
Urbana ficaram satisfeitos ao 
receberem o kit com uniforme. 
Para Sebastião Silva Santos, 35 
anos, o uniforme é muito impor-
tante. “Gostei muito de receber 

esse kit. O material é leve e vai 
trazer mais conforto para nós 
trabalhadores. Ter um uniforme 
é mais econômico além de ser 
uma identificação para a popu-
lação”, disse ele entusiasmado. 
Outro servidor que ficou muito sa-
tisfeito com a chegada do uniforme 
foi Anderson Fernandes, 38 anos. 
“Ter um uniforme nos ajuda porque 
precisamos estar identificados 
quando vamos pegar o ônibus, 
por exemplo. Há muito tempo 
não tínhamos um uniforme”, falou 
Anderson.

Marcelo Pereira, 40 anos, res-
saltou que vai trabalhar com mais 
conforto. “Vamos trabalhar agora 
mais confortáveis com o uniforme, 
pois ele é de material leve. Além 
disso, vamos trabalhar de manei-
ra adequada já que recebemos 
também um calçado apropriado 
para o nosso serviço”, finalizou. 
A prefeitura informou ainda que, 
cada trabalhador da limpeza urba-
na irá receber após o término da 
licitação implantada, um boné e 
protetor solar.

“Tenho recebido elogios pelo
trabalho realizado pela limpeza

urbana, mas o mérito desses
elogios é de vocês”
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A lunos do Colégio 
Monteiro Lobato ti-
veram, no dia 29, 
uma aula diferente 

para aprender mais sobre 
as responsabilidades de um 
chefe do Executivo. Cerca de 
20 estudantes da instituição 
visitaram o prefeito Odelmo 
Leão em seu gabinete para 
tirar dúvidas sobre as funções 
e decisões que são necessá-
rias tomar durante a condução 
da Prefeitura de Uberlândia.

Os visitantes são alunos 
de 9 anos que cursam o 4º 

ano do ensino fundamental e 
que participam de um projeto 
pedagógico, dentro a área de 
Geografia, idealizado pelo 
colégio ainda no ano passado. 
Conforme a professora Virgí-
nia Paula Mota, a atividade 
permite que eles comecem a 
conhecer como funciona uma 
Administração Municipal.  “A 
nossa intenção é fazer esta 
visita, com os alunos desta fai-
xa etária, anualmente”, disse.

Durante o encontro, per-
guntas puderam ser feitas 
abertamente ao prefeito. 

Odelmo Leão agradeceu a 
presença dos estudantes e 
destacou a importância do 
projeto para a formação dos 
pequenos cidadãos. “Essa é 
uma ação muito interessan-
te, porque permite que as 
crianças tenham contato e 
entendam de um jeito des-
complicado qual é o trabalho 
que o prefeito e a prefeitura 
realizam. Elas descobrem 
ainda, enquanto cidadãs, 
de que forma podem agir a 
favor da cidade que vivem”, 
explicou.

estudantes visitam gabinete
do prefeito de uberlândia

conselheiros
No dia 28, foi realizada a posse dos conselheiros titu-

lares e suplentes do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Uberlândia (CMSA) para o biênio 2017/2019, 
além da eleição da nova diretoria, composta por presi-
dente, vice-presidente e segundo secretários. Represen-
tantes de várias entidades dos setores governamental e 
social participaram da cerimônia.

Tomaram posse 13 conselheiros (titulares e suplen-
tes) representantes do Município e 13 conselheiros 
(titulares e suplentes) representantes de entidades não 
governamentais de atendimento ao usuário da Assis-
tência Social, usuários participantes em entidades e ou 
programas e serviços da Assistência Social e Trabalho 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Para a presidência, foram eleitos: Iracema Barbosa 
Marques como presidente, Jaine Lucia da Cunha Teodoro 
como vice-presidente, Deivid Tiago da Silva Palmezoni, 
como 1º secretário e Cristina Resende da Silva Palhares 
como 2º secretário.

em benefício 
da comunidade

Associado à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Habitação (Sedesth), o Conselho Mu-
nicipal da Assistência Social intensifica 
a participação da população, de forma 
democrática, na formulação de políticas 
públicas.

Para a presidente do CMSA e se-
cretária da Sedesth, Iracema Barbosa 
Marques, o conselho é fundamental para 
que a cidade ofereça um melhor atendi-
mento à população. “É uma honra fazer 
parte deste conselho. Juntos, os eleitos 
e não-eleitos, podemos estabelecer 
uma parceria para desenvolver ações 
ainda mais direcionadas à comunidade”, 
afirma.

os alunos foram recebidos pelo prefeito odelmo leão
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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

o seu consórcio multibrasileiro

copa de futebol Americano 
começa sem time principal
Após o cancelamento do Mineiro, competição chega com expectativas de recordes de público

Quem pensa que futebol no Brasil 
joga-se apenas com os pés está 
muito enganado. A nova febre dos 
amantes de esportes é o futebol 

americano, modalidade conhecida pela 
sua bola oval e de grande popularidade 
na terra do Tio Sam. Segundo dados 
divulgados pela ESPN, emissora 
responsável por transmitir os jogos da 
liga nacional norte-americana (NFL), 
entre 2013 e 2016, a audiência cresceu 
800% durante os jogos.

Com o progresso e maior divulgação 
do esporte, vários campeonatos e times 
nacionais ganham visibilidade. Para se ter 
uma ideia, a final do Campeonato Mineiro 
de Futebol Americano do ano passado, 
disputada entre o Minas Locomotiva e o 
BH Eagles - atual Sada Cruzeiro -, levou 
8.720 pessoas ao Mineirão. No mesmo dia 
da partida, o América-MG levou apenas 
796 pessoas ao Independência para ver a 
sua vitória sobre o Coritiba, fato que gerou 
várias comparações entre as modalidades. 

Para este ano, espera-se um público 
ainda maior para as partidas da Copa 
Minas, campeonato que estreia neste 
domingo, às 10h, no Horto, com o jogo 
de entre o Sada Cruzeiro e o Juiz de Fora 
Imperadores.

De acordo com Laércio Azalim, 
diretor da Federação Mineira de Futebol 
Americano (FEMFA) e presidente do 
Juiz de Fora Imperadores, a Copa 
Minas surgiu após o cancelamento do 
Campeonato Mineiro, com a intenção ser 
uma competição menor. No entanto, ele 
conta que algumas equipes não quiseram 
participar por estarem envolvidas na 
preparação para a competição nacional. 

O torneio vai contar com a presença 
de seis equipes, sendo elas o Araxá Red 
Wolves, Betim Bulldogs, Sada Cruzeiro, 
Juiz de Fora Imperadores, Paraíso Miners e 
Uberaba Zebus. Os times serão divididos em 
duas conferências: Centro, com as equipes 
de Belo Horizonte, da Região Metropolitana 
e a de Juiz de Fora; e Triângulo Mineiro. 

O presidente da FEMFA, Abraão 
Coelho, está animado para o começo 
do campeonato. “Conseguimos trazer os 
times e manter o calendário no primeiro 

semestre, o que é fundamental para o 
bom desempenho depois de julho”.

Wesley Oliveira, diretor do Sada 
Cruzeiro, diz que eles estão trabalhando 
para melhorar e divulgar o Futebol 
Americano no Brasil. “Esperamos, 
no Independência, mais de 15 mil 
torcedores”. O otimismo de Oliveira 
deve-se, além do crescimento do esporte, 
a parceria, anunciada no começo deste 
mês, entre o BH Eagles e o Cruzeiro. O 
diretor conta que o “namoro” entre as 
entidades acontecem há mais de um 
ano. “Nós já tínhamos ido ao Centro de 
Treinamento várias vezes. Agradecemos 
muito ao clube e ao Sada por apostarem 
no potencial do Futebol Americano”. 

Azalim também está com grandes 
expectativas para a competição. “Estamos 
entrando para ganhar. Esse vai ser o 
maior campeonato que já participamos 
e, por isso, estamos montando uma boa 
equipe desde o ano passado”. 

Polêmica 
Antes da Copa Minas, as equipes do 

Estado de Futebol Americano estavam 
disputando o Campeonato Mineiro. Durante 
a competição, o BH Eagles anunciou a 
parceria com o Sada Cruzeiro e, logo após, 
o Minas Locomotiva, time de maior tradição 
em Minas, deixou a competição. 

Para justificar a decisão, o clube 
publicou, em seu Facebook, uma nota de 
esclarecimento, na qual afirma que “(...) a 
fim de preservar o torneio, a despeito da 
perda de um dos participantes, fizemos 

todas as concessões possíveis, porém, 
quando solicitamos uma atitude recíproca 
dos envolvidos, inclusive através da 
manutenção da proposta de novo sorteio 
da tabela, não fomos atendidos”.

Ao  té rm ino  da  no ta ,  o  t ime 
destaca que “mantém boa relação 
com todas as diretorias contatadas, 
mas, esportivamente, os objetivos são 
claramente diferentes”.

Segundo dirigentes da FEMFA, todas 
as equipes, inclusive o Locomotiva, 
foram convidados à participar da Copa 
Minas, porém apenas as seis aceitaram. 
De acordo com Abraão, a federação 
gostaria que todos os times estivessem 
na competição. “Mas temos que entender 
que cada instituição tem um processo de 
preparação e planejamento diferente”. 

Azalim lamenta a ausência da equipe 
de Belo Horizonte. “É uma pena. Além 
da tradição, com eles íamos conseguir 
vender melhor a competição e atrair ainda 
mais o público”. 

Para Oliveira, o campeonato sentirá 
a falta do Minas, além do Pouso Alegre 
Gladiadores e do Uberlândia Lobos. “As 
diretorias entenderam que era melhor não 
participar, o que nos pegou de surpresa. 
Queríamos enfrentar a todos”. 

Procurado pela reportagem do Edição 
do Brasil, o presidente do Locomotiva, 
Thiago Paranhos, afirmou que a equipe 
decidiu não participar da Copa Minas 
porque enxergava os mesmos problemas 
que os fizeram sair do Campeonato Mineiro. 
“O convite chegou quando já estávamos nos 
preparando para a competição nacional, 
então decidimos continuar com os treinos”.

femfA convocou entrevista coletiva para explicar detalhes da copa minas
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o sobrenatural e as 
caixinhas de surpresa

Sobre o técnico Tite, 
já fiz o “mea culpa” 
em um artigo ante-
rior, aqui mesmo no 

Edição do Brasil. Passei 
a aceitá-lo como técnico 
depois de ter abominado 
seu trabalho no Atléti-
co, quando constatei sua 
personalidade de homem 
educado, mas também a 
fragilidade de um técni-
co vacilante. E não era 
para ser, pois Tite já havia 
percorrido milhares de 
quilômetros nos campos 
de futebol do país antes 
de dirigir o Galo.

Seu trabalho ali foi pí-
fio. Foram 17 rodadas 
iniciais do Brasileirão, 
sendo o time eliminado 
nas quartas-de-final da 
competição, pelo Ceará. 
Tite pediu demissão depois 
da derrota para o Goiás, 
na 16ª rodada, mas se ar-
rependeu quando o clube 
anunciou Carlos Alberto 
Silva como novo diretor 
de futebol. No entanto, o 
clima ruim o levou a degola 
no jogo seguinte, o empate 
com o Paysandu. Marco 
Aurélio assumiu no rastro 
da personalidade fraca de 
Tite. Porém, seu trabalho 
no Corinthians e os êxitos 
alcançados, o redimiram 
inclusive no meu julga-
mento. E, agora, numa 
campanha espetacular, ele 
classifica a seleção para 
a Copa da Rússia com 
todos os pontos possíveis 
nas eliminatórias: 24 pon-
tos e 24 gols em 8 jogos, 
média de 3 por partida. Até 
o time de Saldanha, em 
1969 com Pelé e Cia., nas 
eliminatórias para a Copa 
do México, ficou para trás. 

Tite se superou e deu 
novo gás e novo moral 
para alguns jogadores que 
praticamente sucumbiram 
na Copa de 2014, Paulinho 
está entre eles. Agora é 
saber, com justa preocupa-
ção, se o time não vai calçar 
sapato alto e decepcionar 
na Copa do ano que vem. 

O “oba-oba”, o “já ga-
nhou” e “o melhor time do 
mundo” já derrubaram se-
leções imbatíveis. Além do 
mais, o futebol está cheio 
dessas lições ditadas pelo 
imponderável ou pelo “So-
brenatural de Almeida”, o 
incrível e sorrateiro perso-
nagem de Nelson Rodri-
gues. Nem sempre foram a 
máscara, o convencimento 
ou a arrogância que de-
terminaram a queda dos 
favoritos absolutos. 

As fantásticas seleções 
de Telê, em 1982 e 1986, 
são os melhores exemplos 
de que, mesmo calçando 
as sandálias da humildade, 
os melhores times podem 
perder e deixar mágoas 
profundas nas lendárias 
caixinhas de surpresa.
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