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Seja por questões estéticas ou por interven-
ções reparadoras, o Brasil registra em torno 
de 1,5  milhão de cirurgias plásticas por ano, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos. 

Por isso, o presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP) – Regional Minas Gerais, 
Marcelo Vesiani, ressalta que o paciente precisa 
procurar um profissional qualificado para fazer o 
procedimento. Hoje, existem 6 mil especialistas  no 
país, contudo, ele ressalta um dado assustador:  um 
a cada dois médicos que realiza esse tipo de cirurgia 
não tem a devida habilitação. saúdE & VIda – PáGINa 7

Depois de ter sido cortejado 
pelo PSDB para ser um pos-
sível candidato a governador 
em 2018, o empresário Josué 
Alencar, agora, é lembrado pelo 
PMDB para a mesma emprei-
tada. Ele está sendo disputado 
pelas legendas, pois recebeu 
mais de 4 milhões de votos 
quando concorreu a uma vaga 
no Senado Federal. 

Há um ano do período eleito-
ral, aumentam as especulações 
em busca  de um novo nome, 
com o perfil  ideal para agradar 
o eleitor, que está cada vez mais 
descrente  dos “políticos profis-
sionais”. PolíTICa – PáGINa 3

85% dos consumidores
preferem adquirir pacotes

turísticos pela internet
A cada dia aumenta o número de sites oferecendo 

pacotes de viagens com vantagens especiais. E, por 
isso, o Procon alerta para que o consumidor redobre 
a atenção na hora de realizar compras pela internet, 
especialmente, quando a facilidade e as ofertas estão 
fora do valor de mercado. Entretanto, o self-booking 
(quando o interessado adquire a passagem, reserva 
o hotel, aluga o carro e escolhe os passeios), se bem 
planejado,  tem se tornado uma preferência para quem 
quer poupar na hora de viajar. ECoNomIa – PáGINa 4

Ramo de cerveja
artesanal não tem crise
A crise econômica passou longe do segmento de 

cervejas artesanais em Minas Gerais. A produção 
média no Estado é de, aproximadamente, 1,5 milhão 
de litros por mês, com possibilidade de crescimento 
de 14% no faturamento neste ano. Otimista, o su-
perintendente executivo do Sindicato das Indústrias 
de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas 
Gerais (SindBebidas), Cristiano Lamêgo, indica 
que somos  o segundo maior produtor da bebida. 
ECoNomIa – PáGINa 5

Enfileirar e empilhar ob-
jetos, falta de interação e co-
municação: esses são alguns 
dos comportamentos de uma 
criança autista. A doença é um 
transtorno neuropsiquiátrico e 
atinge 1% da população mun-
dial. Para facilitar a intervenção 
de especialistas, os responsá-
veis devem ficar atentos aos 
sinais e buscar ajuda, não no 
sentido de curar o transtorno, 
mas de  minimizar as suas con-
sequências. Veja a entrevista 
com o psiquiatra da infância e 
adolescência, mestre em Ciên-
cias da Saúde pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais (Ipse-
mg), Walter Camargos Junior.  
oPINIão – PáGINa 2

mercado de trabalho emprega 43,7% dos adolescentes

alERTa: um a Cada doIs
CIRuRGIÕEs PlásTICos No BRasIl
aTua sEm HaBIlITaÇão Na áREa

Em 2016, 10 pessoas morreram em consequência de operações mal sucedidas
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“Políticos profissionais” irão
encontrar dificuldades na 
disputa para o governo

Josué alencar é 
lembrado por dois 
grandes partidos

Autismo não tem cura, mas a
doença pode ser minimizada

GERal
–

PáGINa 10
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Os motoristas de Juiz de Fora precisam andar, ou melhor, 
dirigir na linha. O motivo disso é que, agora, além dos radares 
e agentes de trânsito espalhados pela cidade, eles também 
poderão ser multados por meio das câmeras de vídeo do Centro 
de Controle e Monitoramento (CCM). O objetivo da Secretaria 
de Transporte e Trânsito (Settra) é reduzir as infrações no 
trânsito, mas a instalação dos equipamentos está dividindo a 
opinião dos moradores do município. CIdadEs – PáGINa 9

sorria, você está sendo multado

doze câmeras já foram
instaladas em algumas avenidas
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Paulo Passos

Aproximadamente 1% 
da população mundial – um 

em cada 68 crianças – 
apresenta algum Transtor-
no do Espectro do Autismo. 
A ocorrência da condição 
neurológica tem elevado 

consideravelmente. Em 
1980, o número de diag-
nósticos era de um a cada 
500, o significativo aumen-
to chamou atenção até da 

Organização das Nações 
Unidas (ONU), que classi-
ficou o distúrbio como uma 
questão de saúde pública 
mundial. 

O Edição do Brasil con-
versou com o psiquiatra da 
infância e adolescência, 
mestre em ciências da saúde 
pelo Instituto de Previdência 

dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais (Ipsemg) e 
autor de vários livros da área, 
Walter Camargos Junior, 
sobre o assunto.

Problemas nos Correios
Cidades de diferentes portes em Minas, inclusive Belo Horizonte, 

estão fechando agências dos Correios devido a decisão da empresa em 
conter gastos para minimizar o prejuízo de R$ 2 bilhões, contabilizados 
no ano passado. 

A deliberação, além de trazer insegurança aos usuários do sistema, 
elegem os funcionários como lânguidos bodes expiatórios. Muito pro-
vavelmente serão inúmeras demissões advindas dessa questionável 
política “saneadora”, desencadeada pela direção da Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos (EBCT). Os aquinhoados com a sorte de man-
terem os seus postos de trabalho vão ter, com certeza, muitos benefícios 
seccionados, inclusive o plano de saúde, eleito pela cúpula da EBCT 
como um dos motivos da falta de equilíbrio no balanço financeiro da 
organização. Quantas asneiras senhores!

Julga-se oportuno reunir o apoio das autoridades e lideranças minei-
ras para evitar essa falta de sensibilidade dos governantes de Brasília 
para com nossa gente. Não bastasse, o desprezo do atual presidente da 
República que, em um ano à frente da nação, não veio a Belo Horizonte 
uma única vez, seu governo não atende aos pleitos de nossos parlamen-
tares. Isso acaba nos levando ao abandono no que diz respeito à obras 
de recuperação de rodovias destinadas ao escoamento dos produtos e de 
nossas riquezas, sem falar na falta de verba para a infraestrutura urbana, 
como a construção de mais linhas do metrô, melhoria do Anel Rodoviário, 
além de dinheiro para a área de saúde, onde pacientes sofrem nas filas 
dos postos sem serem atendidos por absoluta falta de condições.     

Fazendo uma ilação desses temas, podemos concluir que o fecha-
mento de 32 agências dos Correios em nosso Estado, culminando com a 
fusão de cerca de 250 postos de atendimentos, significa mais um impacto 
negativo em nossa combalida e desfigurada economia. 

É hora de romper a bruma do silêncio dos mineiros e bradar mais 
alto: chega de indelicadezas do poder central para com nossos coesta-
duanos. Isso nada mais é do que um disfarçado modo de minimizar a 
nossa importância perante a nação. O plano de recuperação dos Correios 
carece de ser levado a acabo, mesmo porque a sua prestação de serviço 
merece um novo planejamento. Ocorre que a escolha de realizar tudo, 
sem ouvir ou só comunicar atos já consumados à população, é desprezar 
a significância de nossas autoridades, legítimas representantes do povo. 

Falta sensibilidade e humanismo dos administradores nesta em-
preitada destemperada de implementar a desativação das agências. 
Por conseguinte, só resta o caminho de um protesto formal por parte do 
Governo do Estado, assim como das demais autoridades constituídas. 
Até porque essa atitude vem na contramão dos fatos, posto que o próprio 
Governo Federal, a quem a empresa está ligada, tem alardeado aos 
quatro cantos sobre a necessidade de incentivar uma política de geração 
de emprego.  Olha só a irônica dos fatos: este é o mesmo governo que 
está colocando na rua muitos pais de famílias. Um vexame nacional! 

Essas e outras situações de igual quilate tem contribuído sobrema-
neira para o desaquecimento de nossa economia. É hora de parar com 
sandices.

1% da população mundial tem autismo
Conheça mais sobre esse “mundo diferente”

ariane Braga

 o que é o autismo?
O autismo é um transtorno neuropsiquiátrico, uma disfunção neu-

rológica. Sua origem é um prejuízo neurológico, ocorrido no pré-natal, 
durante ou após o parto. Outro fator é o genético e a terceira possibi-
lidade é uma mutação. O autismo é um comportamento, por isso tem 
muitas origens. É possível ter um diagnóstico de autismo com Síndrome 
de Down, cegueira, diabetes, depressão ou Transtorno de Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDH).

 

Quais são as principais características da pessoa 
que tem autismo?

A característica geral do autismo que todo mundo vê é o atraso 
no desenvolvimento. O transtorno em si, já gera um retardo, mas se a 
pessoa já tem uma limitação de inteligência, soma-se dois fatores de 
atraso de desenvolvimento, com isso, haverá um quadro mais grave 
ou que se desenvolve menos. O autismo sem o retardo mental tem 
comportamentos mais sutis que tende a evoluir melhor.

 

de que maneira o transtorno prejudica a vida de 
quem tem autismo?

Do ponto de vista médico, pensa-se que o núcleo do autismo são 
dois: interação e comunicação social. As crianças que têm o transtorno 
são identificadas quando não desenvolvem a fala. Então, antes do 2 
anos, você tem uma enorme quantidade de coisas que faltam na área 
da comunicação. Por exemplo, é esperado que a criança olhe para 
mãe enquanto está mamando, às vezes, ela não olha. Por volta dos 
6 e 8 meses, a criança comece a apontar o que quer, a resmungar e 
a reconhecer o som do próprio nome, mas o autista não. Isso porque 
eles não têm o reconhecimento do “eu primário” que é formado durante 
o segundo semestre de vida. 

o número de diagnósticos tem aumentado. 
segundo a oNu, hoje, a média é de 1 a cada 68 
crianças. ao que se deve esse aumento?

Não se sabe ainda a que se deve esse aumento, mas a certeza que 
tenho é que o conhecimento sobre o assunto cresceu muito. Quando 
eu formei, os diagnósticos que essas crianças tinham era de retardo 
mental ou psicose infantil. Existem variáveis que poderiam ser levadas 
em consideração, mas não se sabe ao certo.

 

Como é realizado o tratamento?
Os tratamentos são para fazer a criança se desenvolver, quanto 

menos atraso no desenvolvimento ela tiver, menos sinais de autismo 
ela terá. É necessário terapia ocupacional, fonoaudiólogo, escola e a 
família vai precisar de acompanhamento psicológico para saber como 
lidar com a criança. Em alguns casos, ela pode necessitar de remédios, 
avaliação genética etc. Não existe uma cura, mas ele vai melhorando 
de acordo com o seu desenvolvimento.

Esse transtorno tem níveis (leve, médio, mode-
rado)?

Os americanos dividem em 3 graus, mas a gravidade depende muito 
da inteligência e, também, de outras doenças, como cegueira, surdez 
ou síndromes. Por exemplo, tem 20% a mais de pessoas com autismo 
tendo Síndrome de Down do que na população geral.

 

Quando o nível é muito alto e a criança não con-
segue se desenvolver, como os pais lidam com 
essa situação, levando em conta o ciclo da vida?

Quando o diagnóstico ocorre, o homem, em diversas situações, 
abandona a mulher, em 70 % dos casos. Com isso, ela acaba passando 
por dificuldades. As pessoas que tem na família um ente com autismo, 
tendem a ter um rendimento mais baixo, pois sempre alguém tem que 
parar de trabalhar para cuidar dela. É difícil, pois os pais temem morrer 
antes dos filhos e deixá-los sem assistência, por isso é importante fazer 
curatela (reconhecimento judicial federal de que um indivíduo é incapaz 
de se manter por si próprio, para que alguém seja responsável por ele 
e administre seus bens) dos casos mais graves.

 

Em média, quanto custa um tratamento? E o sus 
ampara essas crianças?

Quanto mais pobre, mais custa. O SUS tem pouco atendimento. Os 
serviços que eu conhecia em BH não existem mais, porque acharam 
que não era preciso. É lamentável, mas um dos pontos de prognóstico 
é não ser pobre demais. Por que tem um tratamento de Aids de ponta 
no SUS e não tem para o autismo? O transtorno não mata, não gera 
internação, cirurgia, exame e não tem um remédio para melhorar. É 
só o gasto com mão de obra que não tem licitação, a verdade é essa.

as pessoas ainda tem muito preconceito e discri-
minação em relação ao transtorno? 

As pessoas têm preconceito com tudo aquilo que é diferente.  As 
coisas estão indo relativamente bem, o que vai mal mesmo são os 
interesses do Estado. Teve uma reunião em Campo Belo, o pessoal 
de lá está montando uma associação de apoio. As coisas só vão para 
frente por iniciativa das famílias. As pessoas precisam cobrar mais 
do município, Estado e Federação para que as coisas andem. E isso 
não é de exclusividade no Brasil, acontece em outros países também.

Uma americana que tem autismo e, hoje, é Ph.D 
em psicologia animal, a doutora Temple Grandin, diz 
em seu livro: “As pessoas que tem autismo têm uma 
televisão interna. Chamamos isso de tela subjetiva 
interna, que funciona 24 horas por dia. E as coisas 
que ele vê, vive e escuta são mais interessantes do 
que o mundo externo”, explica.

Quais são os comportamentos mais comuns?
Os comportamentos típicos são: enfileirar e empilhar objetos e não 

ter noção do perigo. Na comunicação há um prejuízo em cascata: na 
interação, comportamento e no brincar – são pessoas que preferem 
interagir com objetos, do que com um brinquedo, pois não sabem para 
que serve. 

último livro do psiquiatra Walter Camargos
Junior aborda o autismo de 0 a 4 anos
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“os tratamentos são para fazer a
criança se desenvolver, quanto menos
atraso ela tiver, menos sinais ela terá”

lula, as provas do processo e as eleições
Na opinião pública, o ex-presidente 

Lula (PT) já está condenado em virtude 
da campanha midiática proferida contra 
ele e seu governo nos últimos anos pela 
chamada imprensa livre, alimentada por 
delações proferidas no Judiciário por 
personagens envolvidos em maracutaias 
financeiras.

Até agora só provas indiciárias que o 
Ministério Público e a Polícia Federal ten-
tam materializar, para sustentar a decisão 
do juiz Sergio Moro. Ao que tudo indica, 
não se produziu, até hoje, documento 
cabal como prova capaz de sustentar o 
libelo contra o ex-presidente nos casos 
envolvendo o triplex de Guarujá e o sítio 
de Atibaia. Talvez esteja aí o motivo da 
dilação do prazo para 

o esperado depoimento do ex-presidente.
Primeiro a compra do triplex em 

Guarujá que, até hoje, não está com-
provado, por documento legal (escritura 
e registro), ser de propriedade de Lula. 
Na delação de Leo Pinheiro consta que 
o triplex era da família do ex-presidente, 
que, aparentemente, assim o demons-
trava quando das visitas às obras de 
reforma do prédio.

O mesmo ocorre com os laudos do 
Ministério Público, até agora assen-
tados em indícios e suposições, sem 
prova material, o que pode jogar por 
terra uma condenação com base no que 
foi apurado até hoje. Também no sitio 
de Atibaia, os indícios são maiores do 
que as provas materiais.

Em que pese tudo isso, a situação 
política de Lula está completamente 
assoreada, sem base sólida para 

consolidar sua (pretensa) candida-
tura em 2018. Mesmo sem provas 
materiais, até o momento, sobre o 
tudo que já se falou ou foi revelado 
no processo da Lava Jato contra 
ele, a operação é uma pá de cal 
em qualquer pretensão sua no 
campo político. 

Isto porque o processo não se 
restringe apenas ao apartamento 

de Guarujá ou ao sítio de Atibaia, 
mas envolve o uso recebimento de 

propinas nas obras em Cuba, Bolívia, 
Equador, Angola e tantas outras, com 
uso de dinheiro público via BNDES.

Também com vendas de medidas 
provisórias para beneficiar grupos em-
presariais, como constam das delações 
do então líder do PT no Senado.

Só que este quadro nefasto não 
intimida o ex-presidente. Pelo contrário, 
usando de todo o seu notável papel de 
marqueteiro, coloca-se hoje como o 
“coitadinho perseguido”, transformando-
-se em vítima e candidato à Presidência, 
para colocar o Judiciário (leia-se Sergio 
Moro), como o perseguidor de político 
petista ou de apelo popular. 

Não é à toa que as pesquisas recém 
divulgadas dão seu nome como o mais 
bem cotado na corrida presidencial. Con-
tudo, a eleição não será este ano e nem 
se sabe se Lula será candidato em 2018.

Importante frisar que a carga sus-
tentada por Lula até agora está suma-
mente pesada, em face dos nefastos 
equívocos provocados pelos dois 
últimos períodos do PT no governo, o 
que levou ao descalabro econômico a 
que o país está submetido. Ademais, 
no próximo ano as campanhas não 
vão contar com a ajuda abundante das 
empreiteiras em virtude da Lava Jato.

Por sua vez, os sindicatos não es-
tão unidos hoje em torno de Lula como 
presidente, fora o fato de que também 
estarão fragilizados financeiramente 
pelo fim do imposto sindical e pela in-
quietante população desempregada no 
País, por conta da política populista do 

governo petista 
Este é um quadro, não de visão 
futurista, mas impregnado da 

realidade dos fatos contem-
porâneos. Só o tempo cer-

tamente para comprovar.
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mudança no secretariado
Até, agora, ocorreram mudanças pontuais no secretariado 

do Governo Fernando pimentel (PT), mas segundo avaliação 
do meio político da capital, caso o projeto político do governador 
seja implementado com vistas a 2018, haverá substituições 
consideráveis no primeiro e segundo escalões. O chefe do 
executivo mineiro pretende manter uma aproximação mais 
cordial com a Assembleia e abrir novos caminhos junto aos 
maiores municípios do Estado. A conferir...

Cena única – Na verdade, o segundo colégio eleitoral de 
Minas, Uberlândia, tem baixíssima representatividade no atual 
governo mineiro e, na hora de decidir uma eleição, isso faz 
uma diferença enorme, avaliam alguns pensadores políticos.

Gontijo e os políticos
A exemplo da Odebrecht, que delatou todos os políticos 

com os quais  manteve contados nos últimos anos, em Minas, 
se a empresa de transporte  Gontijo usasse dos mesmos mé-
todos para expor antigos aliados, seria um verdadeiro Deus 
nos acuda. Ufa.

a vez do Bolsonaro
Os defensores da candidatura do deputado federal carioca 

e ex-militar, Jair Bolsonaro (PSC), à Presidência da República 
já começam a acreditar nas chances  do parlamentar. Tanto que 
aumentam, dia após dia, a quantidade de material defendendo o 
Regime Militar no denominado Período Revolucionário, quando 
o país foi administrados durante 21 anos por generais. Vale 
lembrar que as teses do deputado são nitidamente de quem 
é aliado à doutrina da direita mais radical para contrapor ao 
crescimento dos sindicalistas na política.

Comentário único - Na verdade, quem até o momento tem 
se manifestado a favor do nome de Bolsonaro são os represen-
tantes das famílias mais abastadas do Brasil. Exatamente as 
pessoas receosas em perder status. Coisa da política brasileira.

Palocci isolado
Depois de manter contato com alguns membros do Partido 

dos Trabalhadores (PT) de São Paulo, o jornalista da Globo 
News, Gerson Camarroti disse, com certa convicção, que 
o ex-ministro Antonio palocci está se sentindo isolado pela 
cúpula do PT e, por conta disso, resolveu partir para o tudo ou 
nada. Em sua avaliação, se o ex-ministro da Fazenda, preso 
em Curitiba, resolver delatar tudo que sabe até as grandes 
empresas brasileiras, incluindo os bancos, podem ter dias 
difíceis. Ave Maria, gente...

Beatriz lá e cá?
De certa forma foi meio dúbia a presença da presidente da 

CUT Minas e Coordenadora Geral do SIND-UTE/MG, profes-
sora Beatriz Cerqueira, na solenidade de 21 de Abril em Ouro 
Preto. Ela estava na lista das homenageadas com a Medalha 
de Tiradentes. Então, pode-se presumir que concordou com 
o momento, mas na hora do evento ficou fazendo barulho em 
um carro de som, junto com manifestante contra as reformas 
da Previdência e da Lei Trabalhista nas imediações da praça 
onde acontecia a solenidade. Ou seja, um pé lá e outro cá. Vai 
entender essa gente.

Briga de causídicos
Os grandes escritórios de advocacia, especialmente de São 

Paulo e Brasília, estão se engalfinhando e promovendo uma 
verdadeira autofagia nesta época de delações premiadas por 
conta da Operação Lava Jato. Existem ex-alunos se voltando 
contra professores de Direito, etc, e criando um ambiente ruim 
nos meandros da advocacia brasileira. Opinião  do cientista e 
professor paulistano Roberto Delmanto Jr.

Cena única – Agora o que o mestre Delmanto Junior não 
comentou: toda essa gana acontece por conta do dinheirão que 
esses escritórios especializados estão ganhando nesta fase 
de denúncias contras políticos e empresários de proa. Todos 
os causídicos querem um quinhão da grana dos denunciados.  

Jornalismo político
Os grandes veículos de comunicação do Brasília estão 

reforçando as equipes de jornalistas especializados em cober-
tura política na capital federal. A expectativa do segmento é 
que teremos um longo período de muitas notícias turbulentas 
vindas do poder político e a população carece de saber “tim-tim 
por tim tim” dos acontecimentos de bastidores. 

deputados enclausurados
Até mesmo parlamentares cujos nomes não estão citados 

em denúncias de corrupção também estão sendo vítimas de 
hostilidades em ambientes públicos. Diante desta realidade, 
especialistas no assunto lembram que, se continuarem essas 
manifestações exageradas, estaríamos caminhando para o 
anarquismo, uma espécie de “fascismo” da política brasileira. 
Vamos devagar gente.

Procura-se político não
profissional para 2018

Em política, não pode haver 
improviso, dizem alguns deputa-
dos experientes de Minas. Para 
acrescentar: quem quiser eleger 
o governador do Estado, terá de 
escolher alguém com um perfil que 
não seja de político profissional.

Os peemedebista se arvoram 
sobre o tema, sugerindo dois nomes: 
o presidente da Federação das In-
dústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Olavo Machado, que já foi 
filiado ao partido, mas poderia voltar 
à sigla. Acontece que ele se nega a 
ingressar na disputa eleitoral.

Já a outra sugestão recai sobre 
Josué Alencar. Um fato importante 
para isso é que, em 2014, na dispu-
ta pelo Senado, Alencar conquistou 
mais de 4 milhões de votos, ficando 
em segundo lugar. Ele perdeu ape-
nas para o ex-governador tucano 
Antonio Anastasia, candidato de 
uma imensa coligação. Para os 
históricos do PMDB, Alencar se 

encaixa, perfeitamente, no perfil 
das exigências do eleitor, pois se 
trata de um homem de sucesso, um 
empresário bem mais importante, 
por exemplo, do que o prefeito de 
São Paulo que é, hoje, um dos no-
mes mais badalados pela imprensa 
nacional. Atualmente, o partido 
tem o maior número de prefeitos e 
vereadores em Minas Gerais.

Salvadores da pátria? 
As forças políticas ligadas 

aos movimentos sindicais go-
zam de um reconhecido espaço, 
mas o apoio público-partidário 
para os líderes desse segmento 
não ofereceria chances de voos 
mais altos. Se muito, Beatriz 
Cerqueira, presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT/
MG) e coordenadora geral do 
Sindicato Único dos Trabalha-
dores em Educação de Minas 
Gerias (SIND-UTE), poderia ser 
eleita deputada federal, mesmo 
assim, com muito esforço. Por 
sua vez, os movimentos religio-

sos, pelo menos desta vez, não 
irão pressionar por um quinhão 
mais expressivo no poder, como 
pleitear uma vaga no Senado ou 
na própria governadoria.

Além os nomes já disponíveis 
para a disputa do próximo ano, 
volta e meia surgem mais cita-
ções em relação aos prefeitos de 
Belo Horizonte e Betim.

Na avaliação de quem en-
tende do assunto, Alexandre 
Kalil (PHS), prefeito de Belo 
Horizonte, pode até se revelar 
um administrador diferenciado, 
mas seu esti lo declarado de 
“não político” tem se traduzido 
em uma prática nestes primeiros 
meses de comando da capital. 
Segundo uma fonte, ele agrada 
5 e desagrada 5 nos meandros 
políticos. Consequentemente 
para conquistar apoios importan-
tes, com finalidade de disputar 
uma eleição majoritária, poderia 
encontrar obstáculos, inclusive à 
imensa extensão demográfica e 
eleitoral de Minas, território com 
seus costumes e preferências 
regionais.  

Relativamente ao prefeito 
de Betim, o empresário Vittorio 
Medioli (PHS), as primeiras sina-
lizações revelam, de certo modo, 
tratar-se de um político afável, 
habilidoso, com possibilidade 
de ampliar a sua participação na 
vida pública mineira. 

Porém, em relação ao pleito 
eleitoral de 2018, haveria dois 
senões: vale a pena renunciar 
ao pleito, deixando para trás a 
esperança de seu povo, já que foi 
eleito prefeito da cidade quando 
o município estava vivendo, tal-
vez, a sua maior crise? O racio-
cínio em tese é complementado 
com mais uma observação: ao 
abandonar uma administração 
com tão exíguo período, Medioli 
também poderia se nivelar um 
carreirista da política. Por essas 
duas ponderações e diante do 
quadro nacional de discretos 
políticos profissionais, perante o 
povão, tudo leva a crer que ele, 
ao prevalecer no cenário atual, 
reflita melhor sobre a possibili-
dade dele entrar na disputar para 
governador de 2022.Beatriz Cerqueira poderia ser uma revelação política

Josué alencar começa a ser cortejado pelo PmdB

Nova diretoria da AMM toma posse no
 34º Congresso Mineiro de Municípios

A diretoria recém-eleita da Associação 
Mineira de Municípios (AMM) terá sua posse 
concretizada no próximo dia 11, durante o último 
dia do 34º Congresso Mineiro de Municípios, 
que terá início em 09 de maio, no Expominas. 

A chapa eleita para o biênio 2017/2019, as-
sume o compromisso de auxiliar os prefeitos 
dos 853 municípios mineiros diante dos desa-
fios da gestão, que é liderada pelo prefeito de 
Moema, Julvan Lacerda (PMDB). Junto com 
ele, também compõem a nova diretoria como 
vice-presidentes Wander Borges (PSB/Sabará), 
Dr. Marcos Vinícius (PSDB/Coronel Fabriciano) 
e Rui Ramos (PP/Pirajuba), além dos secretários 
Maria Aparecida Magalhães (PMDB/Manhuaçu) 
e José Cordeiro (PSDB/Congonhas) e dos te-
soureiros Daniel Sucupira (PT/Teófilo Otoni) e 
Geraldo Godoy (PMDB/Periquito).

Com o tema “Cidades criativas e soluções”, 
o evento tem o objetivo de promover o debate 
dos desafios da gestão municipal, qualificar ges-
tores e servidores públicos, apontar problemas 
vivenciados pela administração pública munici-
pal e discutir soluções viáveis para a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos oferecidos 
à sociedade. 

De acordo com o atual presidente da AMM, 
Antônio Carlos Andrada, na gestão municipal é 
imprescindível inovar, mudar velhos conceitos 
e práticas para garantir a melhoria do serviço 
público. “O congresso vai ajudar as prefeituras 

a modernizar a busca de soluções de proble-
mas, como a falta de receita e administrações 
ineficazes”, afirma.

Variedade de temas
Ao longo dos três dias de debates, a pro-

gramação prevê quatro palestras magnas com 
grandes nomes do cenário nacional e oito salas 
técnicas onde estão previstas 54 eventos dentre 

palestras, oficinas, seminários, capacitações e 
fóruns abordando questões ligadas a todos os 
setores técnicos de prefeituras, como saúde, 
educação, temas jurídicos, assistência social, 
meio ambiente, dentre outros. Questões mu-
nicipalistas defendidas pela AMM, como ativos 
de iluminação pública, consórcios públicos e 
licenciamento ambiental, são alguns dos temas 
a serem abordados.

Pimentel entrega obra da Rodovia entre Curvelo e Cordisburgo
O governador de Minas Gerais, Fernando 

Pimentel (PT), entregou, em Curvelo, Território 
Central, as obras da LMG-754 - conhecida 
como  Rodovia dos Cristais - que liga o mu-
nicípio a Cordisburgo. O governo do Esta-
do investiu R$ 79,5 milhões para execução 
do trecho, incluindo recursos da Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig).

Pimentel também assinou o despacho 
governamental definindo como prioridade o 
investimento de R$ 10,6 milhões em obras 
de melhoria da rodovia MG-231, no trecho 
compreendido entre a BR-040 e o perímetro 
urbano de Cordisburgo.

“Estamos muito felizes em entregar uma 
obra que integra uma artéria importante das 

rodovias de Minas Gerais, que é a Rodovia 
dos Cristais. É uma ligação importantíssi-
ma entre Cordisburgo e Curvelo e vamos 
aumentá-la agora. Já acertamos para am-
pliar o trecho até a BR-040, viabilizando 
definitivamente o Circuito dos Cristais, que 
é um circuito turístico importante para Minas 
Gerais”, afirmou.

O governador reforçou a importância da 
participação da população na escolha das 
obras, ressaltando que, apesar da crise, o go-
verno tem conseguido avançar nas ações que 
beneficiam diretamente a vida dos mineiros.

“A tarefa do governante é ouvir a popula-
ção, as demandas de cada região e identificar 
as iniciativas de fato importantes que têm 
de ser mantidas, realizadas, preservadas e 

entregues. Foi assim que a gente fez com 
os Fóruns Regionais de Governo. E o primei-
ro Fórum que a gente fez aqui em Curvelo 
detectou que essa era uma obra fundamental 
para ser retomada. Essa obra é do povo de 
Minas Gerais, do povo de Curvelo, do povo de 
Cordisburgo. É daqueles que pagam impostos 
e que precisam de alguma, forma ter o retorno 
em forma de políticas públicas que melhorem 
a vida das pessoas”, declarou.

O prefeito de Curvelo, Maurílio Guimarães 
(DEM), destacou o trabalho republicano da 
gestão de Pimentel ao atender a todas as 
regiões do Estado. “Temos que agradecer pela 
sua atitude. Essa é uma notícia muito boa não 
só para a região, mas principalmente para os 
moradores do Jequitinhonha”.

antônio Carlos andrada, daniel sucupira, Julvan lacerda e Wander Borges
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Jornalistas sem prestígio
Comentários ouvidos na Sala de Imprensa da Assembleia 

Legislativa em relação aos agraciados com a Medalha da Inconfi-
dência em Ouro Preto, na semana passada, os nomes mais lem-
brados foram os representantes do Judiciário, Ministério Público 
e da Polícia Militar. Os jornalistas, em geral, foram minoritários na 
lista. Tadinho dos comunicadores...

Revigorando o Centro
Na luta pela revitalização do Centro de Belo Horizonte, algu-

mas ações da prefeitura da capital até que tem demonstrado re-
sultados práticos. Um deles diz respeito ao imóvel CentoeQuatro, 
tombado na Praça da Estação, onde antigamente era uma fábrica 
de tecido e, agora, abriga restaurante, teatro e um cafezinho de 
luxo. O desfecho tem sido positivo, segundo os administradores 
do espaço. Queira Deus...     

o terrível cigarrinho
Escritora e palestrante, ilona Szabó – São Paulo, disse à 

imprensa que o cigarro vicia mais do que a heroína. Para aumen-
tar a polêmica sobre sua opinião, ela acrescentou: “Não existe 
sociedade do mundo que viva sem o uso de drogas. Elas são 
necessárias, inclusive e sobretudo, como medicamento. Mas o que 
está faltando no Brasil é uma legislação moderna sobre o assunto. 
Por exemplo, o viciado tem de ser tratada do ponto de vista da 
saúde pública e não por intermédio da criminalização”, afirma. 

adeus país do futebol
Professor da Fundação Dom Cabral por mais de 20 anos, o 

filósofo Mario Sergio Cortella, foi bem humorado ao dizer que, 
no passado, o Brasil era apenas o país do futebol. Mas, hoje, a 
população quer saber de tudo que está acontecendo nos basti-
dores da vida nacional. “Quando o povo têm dúvida, vai para as 
ruas. Todos acompanham, por exemplo, as ações do Supremo 
Tribunal Federal”. Isso não acontecia até, recentemente, reme-
mora o simpático professor e filósofo brasileiro.

aécio sumido
Vivendo um verdadeiro inferno astral, por conta de denúncias 

de envolvimento de uso de dinheiro indevido nas campanhas 
políticas, o senador Aécio Neves (PSDB), tem evitado suas 
conhecidas idas às praias cariocas, nos finais de semanas. Tudo 
para não ser hostilizado em público. Logo ele que quase chegou 
a ser presidente da República. Coisa da vida, excelência...

Tucano está limpo
Por enquanto, o nome do ex-presidente do PSDB mineiro, 

Marcus pestana, não foi citado nas delações premiadas em re-
lação ao financiamento de campanhas políticas. Deputado federal 
de várias legislaturas, pestana foi secretário de Saúde de Minas, 
na era Aécio Neves. Então, seria bom ficar de barbas de molho, 
comentam os seus adversários políticos.

Política em Nova lima
Tem sido cada vez mais constante a visita do prefeito de 

Nova Lima, Vitor penido (DEM), aos membros do Governo 
Estadual. Isso pode ter, inclusive, desdobramentos nas eleições 
do próximo ano, apostam alguns matemáticos da política mineira. 
É aguardar para conferir.

Política em moC
Convivem bem socialmente, mas sem muita sinergia na admi-

nistração municipal. Assim é descrito o relacionamento do prefeito 
de Montes Claros, Humberto Souto (PPS) com seu vice-prefeito 
Adauto Marques (PP). Ufa!

Trabalho de Carlos murta
O secretário de Estado de Cidades e de Integração Regional 

(Secir), Carlos Murta, está aguardando uma oportunidade para 
despachar com o governador Fernando pimentel (PT), sobre a 
possibilidade da criação de uma agenda que viabilize o contato 
com os prefeitos das grandes cidades. O interesse é discutir 
assuntos do governo. Na verdade, o elo do Palácio da Liberdade 
com os prefeitos da Grande BH, ficou realmente fortalecido com 
a presença de Murta na pasta, isso porque ele foi prefeito de 
Vespasiano por várias vezes e também ex-presidente da Granbel. 

senado petista?
Mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer politica-

mente em 2018, o deputado federal  Reginaldo Lopes (PT-MG), 
comenta, em Brasília, que será candidato a senador pelo PT, 
mesmo que não esteja a vontade com alguns membros do seu 
partido. Ou seja, irá jogar pesado. 

Política em Ipatinga
Em Belo Horizonte, a qualquer momento, sairá o desfecho do 

processo de cassação de mandato do atual prefeito de Ipatinga, 
Sebastião quintão (PMDB). Embora confiante no resultado da 
justiça, quintão está com sua administração emperrada, enquanto 
espera o resultado do TRE mineiro. 

Política em Itabirito
Reeleito prefeito de Itabirito com certa facilidade, o chefe do exe-

cutivo Alex Salvador (PSD), busca o distanciamento de seus antigos 
grupos políticos. Deve ser pelo fato de que não precisa mais disputar 
a eleição. “Agora, pode se dar ao luxo de abandonar velhos com-
panheiros”, queixam-se alguns políticos nos corredores da ALMG.

sem denúncias à vista
Até o fechamento desta edição, os nomes dos pré-candidatos 

ao Governo de Minas em 2018: Dinis pinheiro (PP) e o depu-
tado federal Rodrigo pacheco (PMDB-MG), continuavam sem 
receber qualquer citação do famigerado esquema da Lava Jato. 
As assessorias de ambos comentam essa realidade. Ora veja.

1–Sinopse–Na maioria das prefeituras não 
existe a menor preocupação com o Treinamento do 
Servidor Efetivo (Concursado). Plano de Cargos e 
Carreira, nem pensar! Unidades funcionais de RH 
cuidam do “arroz com feijão” e dos aspectos legais 
das Rotinas de Pessoal”, e só! Na sequência, ao 
aflorar-se uma avassaladora angústia e uma severa 
frustação, enseja-se uma significativa desmotiva-
ção, a qual, determina uma natural acomodação 
deste mesmo servidor. Assumindo de vez, o já 
conhecido e tradicional perfil de funcionário público 
conhecido por todos como “Barnabé”, o mesmo bate 
o ponto, efetua sua costumeira rotina, toma seu 
cafezinho e no final do expediente, “tchau”! Não se 
preocupa em cuidar dos bens públicos e diminui 
gradativamente, o seu grau de comprometimento. 

2 - Recursos Humanos nas prefeituras Mu-
nicipais – O cenário descrito nesta “sinopse” não é 
culpa de nenhum prefeito. Em nosso país, além de 
haver um acentuado atraso em questões da burocra-
cia pública, tudo de inovação em gestão municipal 
é recente e muito novo. É de bom alvitre destacar 
que, uma das poucas instituições públicas do pais, 
que preocupa profissionalmente com o desenvolvi-
mento de seus servidores efetivos concursados é 
o Ministério da Fazenda, através de uma   estrutura 
avançada e sólida de RH, qual seja, a ESAF-Escola 
Superior de Administração Fazendária em Bra-

sília, na qual, tenho a honra de participar de seu 
seleto elenco de professores e mestres.

3 – potencialização dos Setores de RH - O 
prefeito deve fazer “escolhas certas” para o setor de 
RH! Primeiramente, evitar trazer “alguém de fora” 
para o respectivo cargo comissionado. Selecionar 
no “quadro interno” pessoa com   perfil para atuar 
na área. Com a frequente falta de verbas, pode-se 
utilizar a criatividade junto com o conhecido modelo 
de “co-gestão”. 

4 – Co-Gestão e Descobrimento de Talentos 
– Existem em todas organizações tanto privadas 
como públicas, servidores talentosos “escondidos”! 
Basta um metódico trabalho de pesquisa para 
descobri-los! Com certeza, os mesmos poderão 
fornecer muita contribuição! Portanto, com perse-
verança e ousadia pode-se elaborar um eficiente 
Plano de Treinamento de Servidores Efetivos com 
profissionais da própria prefeitura e de outras em-
presas do município, através de parcerias! um fato: 
Em época não muito distante, era notória a falta de 
organização em determinado setor da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte. Não havia verbas para 
o desenvolvimento de um eficiente treinamento de 
Gestão, Planejamento, Organização e Métodos, 
Relações Interpessoais, Informática etc. Por outro 
lado, haviam salas de aula e uma esperta estrutura 

para cursos. Foi implementado internamente, um 
audacioso “Projeto de Inteligência” com o objetivo 
de descobrir e captar talentos. Para a surpresa de 
todos, foram captados um significativo número de 
servidores professores de TI, gestão, psicologia, pe-
dagogia, engenharia etc. Após discussões, negocia-
ções etc., desenvolveu-se versáteis e pragmáticos 
Cursos de Relações Interpessoais, Organização e 
Métodos, Informática Básica e outros, todos com 
carga de 40 (quarenta) horas, para 7 (sete) turmas 
de 30 (trinta) servidores a “custo zero”. Funcionou 
tudo com muito entusiasmo, êxito e resultados. Na 
verdade, entre outros, o problema básico é que:  
profissionais “de fora” designados para “cargos 
comissionados” de RH, infelizmente, não se preo-
cupam com tal assunto, sendo que, na maioria das 
vezes, não possuem a devida experiência!

4 – Considerações finais – A falta de trei-
namento “atrapalha” as ações com reflexos no 
atendimento da população. Consequentemente, 
ocorrem reclamações, devido a “má vontade”, “cara 
feia”, processos mal elaborados etc por servidores 
desmotivados e desatualizados tecnicamente. O 
objetivo deste artigo foi uma “retratação de pro-
blemas”! Assim, deve-se pensar positivamente e 
entender que: também existem servidores efetivos 
concursados sérios, idealistas, responsáveis e 
comprometidos.

Concursados não são valorizados na maioria das prefeituras municipais

Self-booking é tendência para
quem quer viajar e poupar
Mas é preciso tomar cuidado para não cair em armadilhas

O que não falta na internet são 
sites e, até mesmo, grupos 
nas redes sociais que ofe-
recem pacotes de viagem. 

Para quem gosta de montar o seu, 
as possibilidades são grandes e as 
chances de descontos também. Essa 
tendência tem um nome, self-booking, 
ou seja, o viajante compra as passa-
gens, reserva o hotel, aluga o carro e 
escolhe os passeios. Segundo uma 
pesquisa do Melhor Embarque, reali-
zada com mais de 5 mil viajantes, 85% 
dos consumidores preferem adquirir a 
sua viagem pela internet ao invés de 
ir à uma agência de turismo.

De acordo com a análise, as ofer-
tas de viagens presentes na internet 
atraem os consumidores que, muitas 
vezes, não estão planejando viajar, 
mas são incentivados por promoções 
em passagens aéreas e hotéis. O 
estudo mostra que 71% dos consumi-
dores entraram no site motivados por 
promoções e compraram as passa-
gens anunciadas. Já 29% compraram 
outras passagens disponíveis. Outro 
dado da sondagem aponta que 79% 
das pessoas pretendem viajar nos 
próximos 6 meses no Brasil e 77% 
para fora do país.

De malas prontas
Para verificar, essa repórter pes-

quisou pacotes de viagens comuns 
(aéreo e hospedagem) e, também, 
realizou a simulação da compra 
separadamente, em alguns casos, a 
economia chegou a 20%

O analista de sistemas, André 
Amorim e sua mulher, sempre que 

podem viajam. Amorim é adep-
to ao self-booking, ele conta que 
gosta de utilizar 
sites para organi-
zar suas viagens. 
“Para ir a Argen-
tina, nós compra-
mos a hospeda-
gem no decolar.
com. As passagens 
foram direto na 
companhia aérea. Já os passeios e 
ingressos para shows, nós tínhamos 
a opção de comprar aqui do Brasil, 
porém compramos lá, foi bem mais 
barato. Outra coisa que reduziu os 
custos, foi trocar o dinheiro lá, pois 
no Brasil era mais caro”.                       

Outro fator que ajudou muito o 
casal a economizar e aproveitar bem 
a viagem foi a utilização de transporte 
público. “Passeamos muito a pé e 

usamos transporte público. Além 
disso, tomávamos um café reforçado 

e, com isso, econo-
mizávamos com o 
almoço e podíamos 
jantar em um lugar 
bacana”, diz. 

E le  destaca 
que no total eco-
nomizaram cerca 
de 30%. “Assim, 

conseguimos fazer coisas que não 
estavam no cronograma, como com-
pras e ainda fomos para o Uruguai”.

Gato por lebre
Mas, todo cuidado é pouco e um 

exemplo disso foi a experiência do 
mecânico Varlei Santos. Ele estava 
planejando sua lua de mel, quando 
encontrou uma pousada simples, 
mas, aparentemente, muito bonita 

na internet, com belas paisagens ao 
redor do chalé. Contudo, o cenário 
foi outro quando o casal chegou no 
local. “A minha história de lua de 
mel é realmente problemática, pois 
quando eu entrei no site, achei um 
lugar bonito, próximo de Juatuba. Foi 
fácil de reservar, porém chegando lá 
a paisagem e o local eram diferentes 
e horríveis. Mas por falta de opção, 
para não perder a viagem e o dinhei-
ro, resolvemos passar alguns dias 
naquele lugar. Infelizmente, essa é 
a lembrança da minha lua de mel”, 
conta.

Direito do consumidor
De acordo com o artigo 37 do Có-

digo de Defesa do Consumidor, uma 
publicidade é considerada enganosa 
quando induz o consumidor ao erro. 
Ou seja, quando traz uma informação 
falsa capaz de dar uma ideia diferente 
da realidade do produto ou do serviço 
ofertado. E isso é o que aconteceu 
com Santos, contudo, ele decidiu não 
fazer nenhuma reclamação oficial aos 
órgãos competentes.

Segundo a assessoria jurídica do 
Procon-MG, no comércio eletrônico, 
os consumidores devem redobrar 
a atenção quando compram online. 
Eles salientam ainda que na internet, 
por menor que seja uma loja virtual, 
haverá referências de experiências de 
outros consumidores, sejam positivas 
ou negativas e, essas informações 
são essenciais para o consumidor se 
decidir. Outro fator é desconfiar de 
ofertas muito vantajosas, inclusive, 
em relação ao preço. Se os valores 
estão muito baixos e fora dos padrões 
do mercado, devem ser entendidos 
como indícios de golpe.

85% dos consumidores preferem adquirir sua viagem pela internet

em alta - self-booking:
o viajante compra as
passagens, reserva o
hotel, aluga o carro

e escolhe os passeios
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mais Brasil, menos impostos
Empresários dos setores de comércio e servi-

ços de Belo Horizonte vão se unir, mais uma vez, 
para mostrar aos consumidores mineiros o quanto 
eles pagam de impostos em tudo que consomem. 
Para conscientizar a população sobre a elevada 
carga tributária que incide sobre produtos e ser-
viços, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL/BH) e a CDL Jovem irão realizar, 
no dia 1º de junho de 2017, quinta-feira, mais uma 
edição do Dia da Liberdade de Impostos (DLI). 

O presidente da CDL/BH, Bruno Falci, explica 
que a ação marca, simbolicamente, a data em 
que os brasileiros passam a trabalhar para pro-
veito próprio, já que nos 153 dias anteriores todo 
o valor recebido é destinado ao pagamento de 
tributos exigidos pelos governos federal, estadual 
e municipal. “Em 2016, o brasileiro trabalhou de 1º 
de janeiro a 1º de junho só para pagar impostos. 
Esses 5 meses e um dia correspondem ao dobro 
do tempo na comparação com as décadas de 1970 
e 1980, quando eram dedicados, respectivamente, 
a 76 e 77 dias de trabalho para tal objetivo”, disse.

Para se ter uma ideia de quanto os impostos 
oneram o dia a dia do cidadão, dados do Instituto 
Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) 

revelam que 44,94% do valor de uma TV vão para 
o governo. No tablet, por exemplo, são 39,12% 
de tributos. Um videogame acumula espantosos 
72,18% de impostos. Aproximadamente 35% do 
preço que se paga por roupas também é imposto. 

A carga tributária brasileira está entre as mais 
altas do mundo, ao lado de Dinamarca, Suécia, 
Noruega e França. Já corresponde, em média, 
a 41,80% do rendimento bruto do brasileiro. A 
diferença é que o Brasil figura entre os países que 
proporciona o pior retorno dos valores arrecada-
dos em prol de serviços básicos como educação, 
saúde, segurança e transporte público. Fica atrás, 
inclusive, de vizinhos como Uruguai e Argentina. 

Para Falci, a elevada carga tributária não pode 
continuar sufocando o orçamento dos brasileiros 
e emperrando os negócios do pequeno, médio e 
grande empresário. “Nosso atual sistema tributário 
é totalmente incompatível com a política adotada 
pelos países que buscam o fomento do setor pro-
dutivo, a melhoria do bem-estar à população e a 
redução das desigualdades sociais”, afirma. “Um 
processo tributário mais simples, esse sim, combina 
com o desenvolvimento que todos queremos para 
o Brasil. E é por ele que lutamos”, complementa.

Durante o Dia da Liberdade de Impostos, 
diversos estabelecimentos da capital mineira dis-
ponibilizarão produtos e serviços sem a incidência 
de impostos. O presidente da CDL/BH salienta que 
“a população precisa entender como é pesada e 
injusta a carga tributária brasileira, pois só assim, 
será possível lutar por um sistema tributário menos 
burocrático e oneroso”.

O empresário da loja Dog’s Shop, Matheus 
Ferraz, participou das últimas edições do Dia da 
Liberdade de Impostos. Segundo ele, a realização 
da iniciativa é importante para que o consumidor 
perceba o quanto gasta com impostos. “A popu-
lação tem conhecimento do que paga de IPTU e 
IPVA, por exemplo, mas não da carga tributária 
que incide nos produtos”, explica. “Com a ação, 
fica visível o quanto o brasileiro paga de impostos 
em tudo o que consome. E o quanto os impostos 
oneram os preços”, acrescenta.  

Ainda de acordo com Ferraz, a adesão dos 
empresários e lojistas à ação da CDL/BH também 
é importante, pois “o atual modelo de tributação 
brasileira, voltado para o consumo, penaliza os 
consumidores e empresários e atrasa o desenvol-
vimento de diversas empresas brasileiras”.

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

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

4 anos da Revista Exclusive
reúne amigos no fogão a lenha

Wagner Espanha, Regis souto, Roberto Gontijo e Eujácio antônio

Roberto Gontijo, Julia Colares e doorgal andrada

Camila Kalid, Jader Kalid, Ione Carvalho e Eujácio antônio

Wagner Espanha, Vânia Braga e Regis souto

Fabiano lopes Ferreira, lázaro luiz Gonzaga e luiz Tito

Roberto Gontijo e dinis Pinheiro

Vânia Braga, dinis Pinheiro, leônidas oliveira e
o prefeito de mario Campos, Elson Junior

Camila Kalid, Jader Kalid e Gutemberg Borgea

Mais uma vez, o empresário Roberto Gontijo provou o 
quanto é querido pelos belo-horizontinos ao reunir, 
em seu famoso fogão a lenha, um grupo de cerca de 
80 pessoas que foram lá com a finalidade de cantar 

os parabéns para o empresário Jader Kalid que, na oportunida-
de, comemorou os 4 anos de circulação da revista Exclusive. 

Foram inúmeros personalidades como os deputados esta-
duais Arlen Santiago (PTB), Ivair Nogueira (PMDB), o deputado 
federal Marcelo Álvaro Antônio (PR), o vereador Doorgal An-
drada (PSD). O ex-presidente da Assembleia, Dinis Pinheiro 
(PP), era sem dúvida, o mais cortejado da noite. As fotos são 
de Geraldinho Madureira.

setor de cervejas artesanais
pode crescer 14% em 2017
Minas se destaca como um grande polo cervejeiro

O setor de cervejas artesanais está crescendo no 
Estado. Segundo dados do Sindicato das Indústrias de 
Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Ge-
rais (SindBebidas), ligado à Federação das Indústrias 
(Fiemg), o segmento produz, em média, 1.5 milhão 
de litros por mês. Além disso, a área tem crescimento 
médio de 21% no faturamento ao ano e, para 2017, a 
previsão é de 14%

Minas já é o segundo maior Estado em volume 
de produção de cerveja – possui 49 microcervejarias, 
sendo que 26 estão na Grande Belo Horizonte, 11 na 
região Sul, sete na Zona da Mata, três no Triângulo 
Mineiro e duas na região Oeste.  

As cervejas artesanais, por não terem um padrão 
pré-estabelecido, possuem garrafas de 250ml a 750ml 
e os preços oscilam entre R$ 8,00 e R$ 250,00.

Segundo o superintendente executivo da Sind-
Bebidas, Cristiano Lamêgo, o setor está em franco 
crescimento, pois a renda do brasileiro aumentou 
nos últimos anos. “O consumidor está 
demandando cervejas com maior valor 
agregado”.

Lucas Magalhães, cervejeiro, diz que 
a sua paixão pela bebida começou há 
6 anos, quando presenciou um amigo 
produzindo a cerveja em sua residência. 
“Quando ele disse que iria fazer uma 
receita em sua casa, fiquei abismado 
com essa possibilidade e logo pedi para 
ver o processo”.

Após isso, Magalhães se interessou tanto pelo 
assunto que começou a produzir sua própria cerveja. 
Segundo ele, os equipamentos custaram aproxima-
damente R$ 11 mil. “Creio que comecei como todos 
os homebrewing, fazendo em casa por ser mais fácil”. 

O cervejeiro conta que para o processo de pro-
dução ser completo, demora, aproximadamente, 3 
semanas. “São 7 dias fermentando e mais ou menos 
15 dias maturando”. 

Atualmente, ele vende algumas garrafas que produz 
para os familiares e amigos, porém, ainda não pode comer-
cializar para mercados, bares, restaurantes e empórios, 

pois não possui o MAPA, certificação do 
Ministério da Agricultura. Cada garrafa 
vendida por ele, de 500 ml custa R$ 15. 

Cervejas premiadas
As cervejas mineiras tiveram grande 

destaque em concursos internacionais 
em Blumenau, Santa Catarina, Argenti-
na e Bélgica. No país europeu, a Backer 
recebeu a medalha de ouro na Superior 
Taste Award; já em Buenos Aires, além 

dessa cervejaria, Capitão Senra, Wals e Krug Bier ga-
nharam prêmios em diversas categorias. Mas, o grande 
destaque foi a Wals Pilsen, eleita a melhor cerveja do ano.  

Novo selo 
Devido ao grande destaque que o setor está tendo, 

tanto nacionalmente como no exterior, as cervejarias 
se uniram para criar um selo como uma forma de 
unificar o posicionamento de mercado. “Esse produto 
vai ser o resultado de um trabalho de pesquisa para 
criar uma identidade única para as cervejas. Ele vai 
atestar a origem da bebida e ajudará as produtoras a 
conhecer mais o mercado mineiro”, diz Lamêgo. 

Segundo o executivo, a inclusão deste selo não 
trará nenhum custo a mais para os cervejeiros, pois 
estão estudando a melhor forma para isso ser feito sem 
onerar a produção. “O consumidor busca produtos lo-
cais, com maior valor agregado e processos artesanais 
que incorporem ingredientes comuns no seu dia a dia, 
para se sentir mais familiarizado”, explica.  

Lamêgo espera que, com a implantação desta 
nova identidade visual, as vendas aumentem. “O Brasil 
já consome as cervejas mineiras, principalmente os 
chopps e as engarrafadas, e com o novo posiciona-
mento, o produto vai ganhar uma roupagem nova e 
aumentar a demanda”, estima.

Minas já é o
segundo maior

Estado em volume
de produção
de cervejas

objetos que magalhães usa para produzir cerveja em casa

Backer recebeu a medalha de ouro na
superior Taste Award no festival da Bélgica
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A todos, os nossos Parabéns!

D A   C O C H E I R A

Email: acir.antao@ig.com.br

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

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

BH Convention & Visitors Bureau

Conectividade aérea é fator de 
competitividade para o destino turístico

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 - Savassi
Telefone (31) 3261-5853
contato@restaurantecasadoscontos.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

Cantina do Lucas
Av. Augusto de Lima, 233 - Lj. 18
Edificio Maleta / Centro
Telefone (31) 3226-7153
contato@cantinadolucas.com.br

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

BElo HoRIzoNTE

O Destino Belo Horizonte reali-
zou nos últimos dias um Road Show 
na capital argentina, Buenos Aires. 
Em um trabalho compartilhado en-
tre o BHC&VB, Belotur e Setur e, 
ainda, apoiado pela Embaixada do 
Brasil na capital porteña e pela Azul 
Linhas Aéreas, foi realizado durante 
toda uma manhã, num belo café no 
Novotel da Avenida Corrientes. Mais 
de 70 convidados entre principais 
operadores e agentes de viagens, 
imprensa e autoridades locais com-
pareceram ao evento.

Muitos negócios concluídos e fe-
chados, favorecem o voo direto entre 
as duas capitais. Mas outras ações fo-
ram realizadas, como: uma reunião na 
Embaixada do Brasil, buscando novas 
formas de parcerias. Outra reunião na 
Câmara de Comércio Brasil Argentina-
-Cambrás que já rendem parcerias 
entre BHC&VB, Fecomércio MG e 
Cambras e, principalmente, sobre 
ações para um Turismo Sustentável. 
Um forte contrato para troca de even-
tos entre os dois Bureaux – BH e 
Buenos Aires.  Uma visita de trabalho 
à ACAV 2017, em Córdoba. E um 
almoço promovido pela Vert Hotéis 
no Alvear para 15 maiores operadores 
turísticos argentinos.

Buenos Aires é um destino do 
gosto dos mineiros – e seu objetivo 
foi feito por meio de um forte desafio 
para criar o desejo dos argentinos 
em visitar as serras e a histórica 
Minas Gerais, pois sempre veem 
ao Brasil buscando praia e sol. 
Evidentemente, todos ficaram fasci-
nados com a nova e surpreendente 
BH. O secretário da Embaixada, 
Guilherme Belli, a representante da 
Embratur – escritório para Chile, Ar-
gentina e Uruguai – Célia Andrade e 
a secretária executiva da Cambrás, 
Analia Canale, estão empolgados 
em vir conhecer a capital mineira e 
arredores em breve.

Algo que todos nós observa-
mos foi a importância que o novo 
Governo argentino está dando à 
conectividade aérea no país. Hoje, 
10 aeroportos estão em reforma e 
expansão nas principais cidades 
para favorecer o desenvolvimento 
econômico e, também, para fazer 
crescer o turismo doméstico. Ao 
retornarmos a BH, percebemos com 
maior ênfase a grande importância 
de se ter um Aeroporto Internacio-
nal, um dos melhores do mundo, 
em nossa cidade. A BH Airport 
fez do Terminal 2 um exemplo de 
atendimento, conforto e mobilidade, 
trazendo competitividade para o 
destino turístico BH.

O Aeroporto Internacional de 
Belo Horizonte é o segundo hub 
aéreo da Azul Linhas Aéreas, fa-
zendo com que mineiros do interior 
tenham uma conexão rápida para 
mais de 100 destinos nacionais e 
internacionais. Essa conectividade 
aérea é essencial em um destino 
que se deseja projetar-se para o 
mundo. A busca de novos voos 
nacionais e internacionais passa 
por um trabalho conjunto entre o 
poder público estadual e municipal 
com a iniciativa privada, por meio 
da Cadeia Produtiva do Turismo e 
de setores produtivos prioritários 
locais.

A Cadeia Produtiva do Turismo 
necessita ampliar o fluxo turístico de 
qualidade, ou seja, aquele em que 
o turista – qualquer que seja ele, de 
negócios (executivos), de eventos 
ou de lazer – pernoita em Belo Ho-
rizonte, desfrutando de sua rica gas-
tronomia nos bares e restaurantes. 
E que utiliza o transporte interno, 
como: traslados, táxis, move e, além 
do mais faz compras (artesanato, 
roupas, calçados, acessórios, pre-
sentes e souvenir). Visita museus, 
participa de shows e peças teatrais. 

Belo Horizonte é uma cidade onde a 
cultura ganha vida, uma cultura, na 
maioria das vezes gratuita, diversi-
ficada e inclusiva.

A competitividade é um fator 
estruturante do desenvolvimento 
econômico e social, e o poder públi-
co deve ser o indutor da inovação, 
fazendo com que o setor produtivo 
execute o seu negócio com o me-
lhor custo-benefício. Isso facilita 
decisões estratégicas responsáveis, 
pensando no futuro.

A conectividade aérea é um 
ponto forte na competitividade de 
um destino turístico. Felizmente, 
hoje, temos um dos melhores ae-
roportos da América Latina, recen-
temente reformulado para atender 
a 22 milhões de passageiros e 
pronto para novos voos nacionais 
e internacionais. Um pilar essencial 
na busca de novos negócios e de 
novos eventos. 

Um exemplo é o nosso San 
Pedro Valley – comunidade de 
startups que vem se conectando 
com o mundo, por meio de visitas 
aos principais polos tecnológicos do 
mundo –, e de onde saíram belas 
ideias transformadas em negócios 
de milhões de dólares. A globaliza-
ção e a internacionalização são vias 
de mão dupla, e a Cadeia Produtiva 
do Turismo de MG e de BH trabalha 
sua competitividade aguardando a 
visita de missões estrangeiras para 
conhecer as nossas inovadoras 
plantas industriais e instalações de 
serviços (laboratórios, universida-
des, centros de pesquisa) como o 
escritório da Google, e o desenvol-
vimento de inúmeros aplicativos – 
que são sucesso no mundo. Temos 
muito a mostrar!

A Pampulha como Patrimônio 
da Humanidade e a conectividade 
aérea fazem uma forte BH aos 
Olhos do Mundo!

Presidente da almG, deputado adalclever lopes (PmdB)
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NA MiÚDA - O presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes (PMDB) está 
na miúda há muito tempo, mas sempre dá recados extraordinários 
de sua postura, foi o caso quando ele não compareceu a cerimônia 
do dia 21 de abril em Ouro Preto. Com essa atitude, ele “matou dois 
coelhos com uma cajadada só”: continuou na miúda, pois não foi 
questionado por ninguém e disse ao governador Fernando Pimentel 
(PT) que não anda satisfeito com o seu secretário Odair Cunha. A arte 
de governar, muitas vezes, se torna interessante porque o governante 
tem sempre que estar administrando conflitos de seus auxiliares. E 
o presidente da Assembleia tem sido, nos últimos tempos, um dos 
mais fiéis escudeiros de Pimentel, principalmente quando o assunto 
é o vice-governador, Antônio Andrade (PMDB), que de homem de 
confiança passou a ser um adversário. O deputado é, hoje, o prin-
cipal fiador da bancada peemedebista na ALMG e, praticamente, 
de toda a base do governo na Casa. O pomo da discórdia de tudo 
isso é a cidade de Caratinga. Cunha vem atuando de leve na região 
onde Adalclever sempre foi majoritário. Mas, mesmo assim, o nome 
do parlamentar é considerado o companheiro certo de Pimentel na 
chapa de reeleição.

O vereador Catatau (PSDC) anda dizendo que não vai admitir 
ser chamado de “inocente” e já promete colocar a boca no trombone, 
se alguma coisa errada acontecer na Câmara Municipal. 

As pessoas não emendam. Mesmo com a Lava Jato a todo 
vapor e denunciando todo mundo, conseguiram fazer concorrência 
de cartas marcadas no Banco do Brasil.

para o prefeito Kalil, o Centro está escuro, não por falta de ilu-
minação pública, mas sim porque não existe mais anúncio luminoso 
na cidade. Basta ver como ficou a Praça da Savassi. Escuridão total!

A BHTrans continua muito incompetente. Outro dia uma 
pequena batida entre dois veículos, no trevo da Usiminas na Ave-
nida Catalão, gerou o maior congestionamento. Depois de muitas 
horas na confusão, um motorista questionou ao fiscal da BHTrans 
porque não liberaram a pista de ônibus para desafogar o trânsito 
e ele respondeu que estava liberada. Mas, ninguém ficou sabendo 
e o congestionamento durou mais de 4 horas no local, chegando 
a Avenida Pedro II.

O Mixido Gastrobar que completa 10 anos de tradição, em 
Belo Horizonte, está de volta. Em um novo conceito, o famoso 
Mixido reabre suas portas repaginado. Depois de passar alguns 
meses “fechado para obras” o restaurante, que já está funcionando, 
recebeu vários requintes de sofisticação e conforto, um totalmente 
reestruturado. O endereço é Avenida do Contorno, 5.602 - Savassi.

pré-candidato à presidência do Cruzeiro, o senador Zezé Per-
rella (PMDB) criticou a diretoria do clube nas redes sociais. “Estão 
deitando e rolando em cima da gente! Essa federação, polícia militar e 
atleticanos... mas essa graça vai acabar! Tô voltando! [sic]”, escreveu.

FuTEBOL- Quem é do futebol, normalmente, usa esse esporte 
para resolver outros problemas. É o caso do prefeito Alexandre 
Kalil (PHS) que anda às turras com a Câmara Municipal e, por isso, 
inventou uma “pelada” na semana passada, regada a um suculento 
churrasco, tentando resolver seus problemas políticos. Kalil quer 
relação de obras e não de emprego com os vereadores.

EM COMpASSO DE ESpERA - A situação do PSDB em Minas está 
ficando difícil, porque o senador Aécio Neves anda preocupado em se 
defender das acusações na delação da Odebrecht com a suspensão 
de qualquer ação que pudesse revitalizar o partido no Estado. Todos 
os peessedebistas estão em compasso de espera, pois a essa altura, 
num Estado onde a política foi sempre forte, o partido já deveria ter um 
nome para disputar o Palácio da Liberdade. Antonio Anastasia (PSDB) 
continua disposto a cumprir seu mandato de senador e desconversa 
quando o assunto é disputar eleições. O nome até mesmo dentro do 
PSDB é do ex-deputado Dinis Pinheiro, que embora sem mandato, é o 
nome mais falado para enfrentar Pimentel no próximo ano.

DELAÇÕES - Fiquei sabendo que o Ministério Público Federal vai 
divulgar os políticos envolvidos no caixa 2 da Odebrecht, por Estados. 
Em Minas, tem muitos nomes e a sua divulgação vai atrapalhar a 
campanha de vários candidatos no próximo ano. Com relação ao 
caixa 2, poucos políticos mineiros vão escapar, isso só da Odebrecht. 
Segundo um informante de Brasília, a lista de Minas é muito grande 
e abrange todos os partidos.

domingo, dia 30 de abril
Maria Júlia Antão Lara
Jornalista Antônio Teles
Senhora Regina Abreu

segunda-feira, 1º de maio
Jornalista Patricia Diou - Rádio Itatiaia 
José Marcelo Alvarenga - Contagem

terça-feira, 02
Ex-prefeito Julio Laender
Dr. Paulo Schettino 
Jornalista Luiz Fernando Perez
Ex-deputado Roberto Brant
Ex-prefeito Rui Muniz

Quarta-feira, 03
Vitório Medioli- Prefeito de Betim
Fernando Sales Gouveia
Sergio Luiz Araújo 

Quinta-feira, 04
Jornalista Nestor de Oliveira 
Mario Genival tourinho 
Artur da Costa Lima 
Publicitário Pedro Fernandez

sexta-feira, 05
Arnaldo Cahcon 
Geraldo Magela Barreto
Monica Costa Felipe 

sábado, 06
Nemer Filho 
Simone Perilo
Tiago Barbosa
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BH SHOppiNG (27/04/2017 A 03/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 15:30 - 18:40 - 21:50 (todos os dias)

**12:30 (sáb a seg, horário extra)

2 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D XD DBOX 15:10 - 18:10 - 21:10 (todos os dias)
**12:10 (sáb a seg, horário extra)

3 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D DBOX 20:20 (todos os dias)

3 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos DuB 3D DBOX 14:10 - 17:10 (todos os dias)

4 A Cabana - 12 anos LEG 13:10 - 16:20 - 19:20 - 22:20 (todos os dias)

5 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 14:20 - 17:20 - 20:30 (todos os dias)

6 A Cabana - 12 anos LEG 20:50 (todos os dias)

6 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 13:50 - 16:00 - 18:30 (todos os dias)

7 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 12:50 (todos os dias)

7 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 15:00 - 18:00 - 21:00 (todos os dias)

8 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 16:10 - 19:10 - 22:10 (todos os dias)

8 A Bela e a Fera - 10 anos DuB 3D 12:40 (sáb a seg)

9 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 13:00 (todos os dias)

9 Vida - 12 anos LEG 15:20 - 17:50 - 20:40 (todos os dias)

10 A Cabana - 12 anos LEG 18:50 (todos os dias)

10 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 16:30 (todos os dias)

10 Gostosas, Lindas & Sexies - 14 anos ORi 14:00 (todos os dias) 

10 paixão Obsessiva - 14 anos LEG 22:00 (todos os dias)

páTiO SAVASSi (27/04/2017 A 03/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 A Cabana - 12 anos LEG 16:30 (todos os dias)

1 Vida - 12 anos LEG 19:20 - 21:40 (todos os dias)  **23:59 (sáb, horário extra) 

1 Gostosas, Lindas & Sexies - 14 anos ORi 14:00 (todos os dias)

2 A Bela e a Fera - 10 anos DuB  11:40 (sáb a seg)

2 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 14:30 - 17:30 (todos os dias)

2 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos DuB 20:30 (todos os dias, exceto qua)

3 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 19:00 - 22:00 (todos os dias)

3 A Bela e a Fera - 10 anos LEG 13:40 (ter a sex)

3 A Bela e a Fera - 10 anos DuB  13:40 (sáb a seg)

3 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 16:40 (todos os dias) **11:15 (sáb a seg)

4 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 13:00 (todos os dias)

4 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 15:30 - 18:30 - 21:30 (todos os dias)

5 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 18:10 - 21:10 (todos os dias) **00:10 (sáb, horário extra) 

5 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos DuB 3D 12:15 - 15:10 (todos os dias)

6 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 14:10 - 17:10 - 20:10 (todos os dias) **23:10 (sáb. horário extra)

7 A Cabana - 12 anos LEG 12:00 - 14:50 - 17:50 - 20:50 (todos os dias)
**23:40 (sáb, horário extra)

8 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 11:10 - 14:00 - 17:00 (sex a dom)

8 "Fragmentado - 14 anos LEG 16:20 - 19:30 - 22:10 (todos os dias)

8 Royal Opera House: O quebra Nozes - 10 anos LEG 19:30 (ter)

DiAMOND MALL (27/04/2017 A 03/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 15:10 - 18:10 - 21:10 (todos os dias)

1 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos DuB 3D 12:00 (sáb a seg)

2 A Cabana - 12 anos LEG 22:00 (todos os dias)

2 Vida - 12 anos LEG 14:20 - 16:50 - 19:30 (todos os dias)

3 A Bela e a Fera - 10 anos DuB  11:50 (sáb a seg)

3 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 14:40 - 17:50 - 20:50 (todos os dias)

4 A Cabana - 12 anos LEG 14:00 - 17:30 - 20:30 (todos os dias)

5 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 13:40 - 17:10 - 20:10 (todos os dias)

5 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 11:20 (sáb a seg)

6 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 12:20 (sáb a seg)

6 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 3D 15:40 - 18:40 - 21:40 (todos os dias)

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

Natália macedo

CoNsulToR Em GEsTão dE PEssoas

EduaRdo FERRaz

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.

Todos nós sofremos com 
problemas e imprevistos no 
cotidiano. Em momentos de 
extrema dificuldade, um pedido 
de ajuda até funciona, mas isso 
tem limite. O fato é que, muitas 
vezes, praticar o “coitadismo” 
para conseguir algo pode ser um 
péssimo negócio.

Há pessoas que confundem 
humildade com o péssimo hábito 
de bancar o coitado para anga-
riar simpatia. Essa atitude, se 
repetida,  pega mal e costuma 
gerar o efeito contrário, principal-
mente quando o outro percebe 
que é simplesmente uma estra-
tégia de negociação. Utilizar um 
problema para conquistar algo 
só é aceitável diante de uma real 
necessidade! 

Tão ruim quanto a falsa 
humildade é abusar da autopro-
moção. Há gente competente  
que gera antipatia gratuita por 

exagerar nos autoelogios. Para 
exemplificar, qual seria sua re-
ação se um palestrante tivesse 
uma hora para discorrer sobre 
um tema e usasse metade desse 
tempo para falar de si, ou quando  
em um livro, o autor exaltasse os 
próprios feitos em quase todas 
as páginas? 

É claro que ter boas referên-
cias ou notoriedade é positivo e 
ajuda a conquistar a admiração 
das pessoas, além de aumentar 
o poder da argumentação. No 
entanto, é preciso tomar cuida-
do para que o tiro não saia pela 
culatra. Sua mensagem deveria  
ter uma relevância maior que 
você, - a carta é mais importante 
que o carteiro. 

Nesse sentido, é preciso 
diferenciar a arrogância da auto-
confiança. Alguém que, de fato, 
confia em si mesmo reconhece 
ter pontos fracos e consegue 

aceitar críticas construtivas. 
Aliás, saber assumir erros ou 
descrever situações em que 
poderia ter feito algo de maneira 
mais adequada é sinal de que a 
pessoa tem autocrítica, que é 
intelectualmente honesta e que 
consegue aprender com os pró-
prios erros. Por isso, é essencial 
saber destacar suas realizações 
relevantes no contexto correto: 
uma reunião de apresentação 
de projetos; um pedido de de-
monstração; uma pergunta sobre 
seus atributos ou qualquer outra 
situação em que você seja convi-
dado a falar sobre sua expertise. 

Resumindo: Seja respeitoso, 
aceite críticas justas e, ao mes-
mo tempo, demonstre confiança 
naquilo que faz para conquistar 
autoridade moral e ser cada vez 
mais respeitado. O elogio fica 
muito melhor quando vem da 
boca de outra pessoa.

Em pouco mais de um ano, Juiz de 
Fora reduziu em quase 80% o número de 
unidades do  Cart ão SUS registrad a s no 
município. Nesse período, a cidade deixou 
de ter 2,5 milhões de cartões cadastrados 
na rede de  s aúde  local, chegando em 2017 
com aproximadamente 590 mil cadastros. 
Esta redução agilizou os procedimentos, 
melhorando o atendimento aos usuários.

O excesso de cartões cadastrados 
em Juiz de Fora aconteceu devido à 
duplicidade e, até mesmo, triplicidade de 
um mesmo usuário. Isso porque quando 
alguém era atendido na rede pública sem 
a apresentação do Cartão SUS, o proto-
colo para um novo documento era gerado, 
inflando o sistema.

Para regularizar o número de cartões, 
mais de 400 Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) foram treinados e realiza-
ram o recenseamento da população, com 
cadastro domiciliar e individual feito de 
porta em porta nas áreas de atendimento 
de suas Unidades de Atenção Primário a 
Saúde (UAPS). Para dar mais conforto aos 
usuários, em outubro de 2015, a Secreta-
ria de Saúde (SS) descentralizou o serviço 
de emissão do Cartão SUS, que antes era 
concentrado no PAM Marechal. A partir de 
então, os documentos passaram a ser pro-
duzidos também nas 63 UAPs. A mudança 
significou mais agilidade no atendimento, 
mais conforto aos usuários, evitando as 
longas filas na unidade central.

Simultaneamente ao trabalho realiza-
do pelos ACS, foi implantado o Sistema de 
Informação em Saúde da Atenção Básica 
(Sisab), um software de compartilhamento 
de informação que pode ser acessado pe-
las UAPS por meio do número do Cartão 

SUS do cidadão, oferecendo acesso à 
todo histórico do usuário. Outra medida de 
fundamental importância, foi a emissão de 
resolução por parte do Ministério da Saúde 
(MS), que determinou a vinculação do nú-
mero do Cartão SUS ao CPF, colocando 
fim ao problema da duplicidade.

Esse trabalho tornou o Cartão SUS 
a chave principal de todos os programas 
usados pelo SUS, possibilitando a iden-
tificação do usuário na rede pública com 
informações fidedignas que agilizam as 
marcações de consultas e encaminha-
mentos aos serviços de apoio, diagnóstico 
e exames.

Como fazer seu cartão?
O Cartão do SUS pode ser adquirido 

de forma gratuita por qualquer cidadão 
brasileiro. Para isso, basta se dirigir até 
uma unidade de saúda mais próxima de 
sua residência, em posse dos seguintes 
documentos pessoais: RG, CPF, certidão 
de nascimento ou casamento e número de 
PIS/PASEP (se houver). O uso do cartão 
facilita a marcação de consultas, exames 
e também garante o acesso a medicamen-
tos gratuitos.

Depois de feito o cadastro, o cida-
dão recebe seu cartão, que contém o 
número nacional de identificação único, 
sendo assim, pode ser atendido em 
qualquer unidade de serviço do SUS 
em todo o país. Se você cidadão, por 
algum motivo não tem certeza se já 
possui cadastro no Sistema Único de 
Saúde, pode utilizar a Consulta à base 
de dados do Cartão Nacional de Saúde 
através do link: http://cartaosus.com.br/
consulta-cartao-sus/.

Para cada dois médicos que realizam
cirurgias plásticas, um não é especialista
Brasil é o segundo país que mais efetua procedimentos no mundo

Os brasileiros são vaidosos, uma 
prova disso é que o país fica em segundo 
lugar no ranking dos que mais realizam 
cirurgias plásticas no mundo. De acordo 
com a Sociedade Brasileira de Cirurgias 
Plásticas (SBCP), o Brasil possui em 
torno de 6 mil cirurgiões plásticos aptos 
a realizarem qualquer procedimento da 
especialidade, seja ele estético ou repara-
dor. Contudo, um médico a cada dois que 
realiza os procedimentos não é especia-
lista. Em 2016, 10 pessoas morreram por 
complicações após serem operadas por 
profissionais sem especialidade na área.

Segundo o presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) – 
Regional Minas Gerais, Marcelo Vesiani, 
essas estatísticas merecem a atenção da 
população. “A pessoa precisa procurar fazer 
sua cirurgia, ou qualquer tratamento médico, 
com um especialista qualificado para aquele 
atendimento. Isso vai certificá-la de que 
aquele profissional tenha a formação neces-
sária para o procedimento. Do contrário, elas 
estarão colocando a própria vida em risco”. 
De acordo com o SBCP, o tempo de estudo 
desse médico é de pelo menos 11 anos.

O Brasil registra em torno de 1,5 
milhão de cirurgias plásticas por ano, 
sendo que 1 milhão são estéticas e 500 
mil reparadoras. Nosso país só fica atrás 
dos Estados Unidos. Para Versiani, essa 
divisão dos tipos de procedimento não 
deveria acontecer. “Isso é inaceitável do 
ponto de vista médico, porque toda cirurgia 
plástica vai ser, ao mesmo tempo, embe-
lezadora e reparadora. Quando os pais 
optam por uma cirurgia de orelha de abano 
(otoplastia), porque o filho sofre bullying 
na escola, por exemplo, ela é reparadora, 
mas não deixa de ser estética”.

Para ele, isso ocorre por uma questão 
mercadológica. “Acaba que existe um 
cunho financeiro por trás disso e faz com 
que transpareça uma coisa que não existe. 
Uma cirurgia plástica, apesar de ser um pro-
cedimento estético, não deve ser diminuída. 
Ela é uma operação como outra qualquer, 
tem seus riscos e exige cuidados”, afirma.

processo
O presidente explica os passos que 

a pessoa deve seguir ao optar pela 
operação. “A princípio, a pessoa irá rea-
lizar exames laboratoriais, de rotina. Ela 

também passará por uma avaliação com 
um cardiologista ou um clínico para fazer 
o risco cirúrgico. Após os resultados, a 
gente obtém uma estratificação do risco 
da paciente e, então, é definido se ela 
pode, ou não, passar pelo procedimento”.

Ele elucida que não existe uma idade 
específica para a realização da cirurgia, 
mas que isso vai depender do que cada 
paciente quer. “É variável, a otoplastia, 
por exemplo, pode ser feita em crianças 
por questões emocionais. Mas, não é 
recomendado se colocar uma prótese de 
silicone em uma mulher que não desenvol-
veu toda mama ainda. Da mesma forma, 
uma paciente que quer diminuir a flacidez 
no rosto, provavelmente tem que ter uma 
idade mais avançada”.

A publicitária Gabriela Padilha, recen-
temente, colocou prótese de silicone. “Foi 
tudo muito tranquilo. Consultei com 4 mé-
dicos e operei com o que me deixou mais 
segura. Eu me certifiquei de tirar todas as 
dúvidas antes do procedimento e no dia 
eu estava super esclarecida. O meu corpo, 
hoje, não me permite ter o seio do jeito que 
eu queria, mas dentro das possibilidades, 
eu gostei bastante do resultado”. 

Infelizmente, a esteticista Marcela Tei-
xeira não teve a mesma sorte. Ela aponta 
que, após se recuperar da lipoescultura, 
percebeu que havia excesso de pele na 
barriga e coxa. “Já se passou um ano da 

minha cirurgia e, agora, farei outra para 
retirar a pele que ficou. Não esperava por 
isso e confesso que fiquei decepcionada, 
porque agora terei que gastar mais dinhei-
ro, além de passar por todo o processo 
de novo”.

Contudo, o presidente da SBCP, escla-
rece que é muito difícil saber como ficará 
o resultado da cirurgia antes de realizá-la. 
“Vai depender do organismo da pessoa e 
de como ele vai cicatrizar. Isso, além de 
ser individual, não é controlável. Muitas 
vezes, a decepção acontece porque uma 
paciente viu uma amiga que operou e acha 
que ficará idêntico ao dela, mas não é 
assim. A grande questão da cirurgia plás-
tica é essa, em muitos casos, a pessoa 
idealiza uma coisa que a medicina não 
pode proporcionar, simplesmente porque 
vai além do que é permitido”.

Para Versiani, cabe ao profissional 
acordar isso antes com o paciente. “É 
fundamental que o médico identifique 
um pouco essa expectativa exacerbada 
e mostre ao paciente os limites que ele 
deve respeitar com base no que a me-
dicina proporciona. Se ele fizer isso de 
maneira adequada, na maioria das vezes, 
ele consegue trazer o paciente de volta a 
realidade. Em alguns casos, há até quem 
desista de passar pelo procedimento por-
que percebeu que o risco é maior do que 
se esperava”, conclui.

lipoaspiração é a prática mais realizada
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Juiz de Fora reduz em quase
80% o número de Cartão SUS

Excesso de cartões aconteceu devido à duplicidade
e até mesmo, triplicidade de um mesmo usuário
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Evite o “coitadismo” e a autopromoção exagerada
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Liberdade e democracia são valores que definem Minas Gerais. Na nossa Assembleia Legislativa, 
esses ideais estão sempre presentes no debate, no diálogo e na luta diária pelos interesses 
de Minas e dos mineiros. Participe! É com você que a Assembleia se torna, cada vez mais, o 
poder e a voz do cidadão.

´

Estudantes apresentam aplicativo
sustentável em evento internacional

O descarte de rejeitos, quando 
realizado de maneira incorre-
ta e em locais inadequados, 
provoca impactos no meio am-
biente, na estética das cidades 

e, também, na saúde pública. Pensando 
em transformar essa realidade, alunos 
da Escola Estadual Ilídio da Costa Pe-
reira, em Divinópolis, desenvolveram o 
“EcoApp: Plataforma Sustentável”, apli-
cativo para ajudar moradores da cidade 
a descartarem corretamente os resíduos 
e adotarem práticas sustentáveis.

A iniciativa, já apresentada em fei-
ras de ciências nacionais, representou 
o Brasil no 13º Concurso de Projetos 
Empresariais, Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, realizada entre 20 e 22 de abril, 
em Ambato, no Equador. Participaram 
também estudantes da Argentina, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, México, Panamá 
e Peru.

“Participar do encontro representa 
ampliação dos horizontes, uma opor-
tunidade para apresentarmos nosso 
trabalho a estudantes de outros países e 
trocarmos conhecimento. É um reconhe-
cimento para a escola e para o projeto”, 
comenta o ex-aluno da Escola e um dos 
idealizadores do aplicativo, criado em 
2016, Fernando Gontijo Resende Souza.

Além dele, o projeto foi desenvolvido 
também pelas estudantes Karla Guima-
rães e Patrícia Teixeira Reis. “O trabalho 
está alinhado às aulas 
de ecologia em que es-
tudávamos os impactos 
ambientais provocados 
pelo descarte de rejei-
tos em locais como en-
costas de rios e lixões, 
que contamina lençóis 
freáticos, o solo, destrói 
a biodiversidade e leva 
à intoxicação dos seres 
humanos por ingestão de 
alimentos contaminados. 
Então, buscamos uma 
ação para ajudar a di-
minuir esses problemas 
e que alcançasse as 
pessoas”, explica Karla.

Os estudantes foram 
orientados pelos profes-
sores Elrison Ferreira e Eliane Santos. 
Antes de lançarem o “EcoApp: Plataforma 
Sustentável” – disponível para sistema 
Android e download gratuito na PlayS-
tore –, a equipe realizou uma pesquisa 
online com 277 famílias da região para 
mensurar o conhecimento da população 

em relação aos locais e formas corretas 
de se descartar os resíduos.

“Constatamos que 87% não sabem 
como descartar, 65% não sabem onde 
levar os materiais e 78% dos entre-
vistados desconhecem a existência e 

o funcionamento da 
coleta seletiva em seus 
bairros”, afirma Karla.

De acordo com o 
estudo, semanalmente 
são reciclados em Di-
vinópolis mais de 370 
quilos de materiais, 
sendo 81,75 de vidro 
(22%), 84,11 de garrafa 
pet (22%), 181,96 de 
papelão (48%), 23,73 
de alumínio (6%) e 5,82 
de aço (2%). 

Segundo o profes-
sor Elrison, a ferramen-
ta fomenta a consciên-
cia sustentável e demo-
cratiza o conhecimento. 
“O aplicativo se insere 

no cotidiano da população que, mesmo 
com a falta de tempo, utiliza smartphones 
como meio de informatização. A ideia 
é que ele sirva como uma plataforma 
educacional, dotada de informações ob-
jetivas a respeito de práticas sustentáveis 
no dia-a-dia”, diz.

Os estudantes desenvolveram o aplica-
tivo (em uma plataforma online), o design e 
as ferramentas que o compõem, e fizeram 
a divulgação na escola, na comunidade, nas 
redes sociais e mídias locais. “Os moradores 
receberam bem a proposta e ressaltaram a 
importância da iniciativa. Entendemos que a 
sustentabilidade é uma preocupação social 
de todos e transformando-se em ações 
práticas e efetivas mudará a realidade do 
planeta”, ressalta Karla.

Na página inicial do EcoApp, os 
usuários têm acesso a oito ícones, que 
oferecem diferentes serviços – dicas e 
sugestões sobre sustentabilidade para 
incorporarem na rotina; descarte de re-
cicláveis, eletrônicos e infecto-cortantes 
com mapeamento de locais para a po-
pulação descartar cada tipo de material.

“Os mapas constituem a principal 
ferramenta do aplicativo, pois informam os 
postos que realizam a coleta e dão novos 
ciclos aos diversos tipos de resíduos, fun-
cionando como logística reversa, que são 
procedimentos que visam à restituição dos 
rejeitos sólidos ao meio empresarial para 
reaproveitamento ou destino final ambien-
talmente adequado”, explica o professor.

Além de Divinópolis, o aplicativo 
incorporou à área de abrangência dos 
mapas as cidades de Belo Horizonte, 
Contagem, Pará de Minas, Bom Despa-
cho, Nova Serrana e Juatuba.

alunos da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira

Aplicativo
se insere no
cotidiano da
população

que, mesmo
com a falta de
tempo, utiliza
smartphones

como meio de
informatização
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Por que as crianças não devem ficar
sentadas o dia inteiro na escola? 

Sentados! este é um mantra das salas 
de aula...

Mas isso está mudando à medida que 
as evidências mostram que fazer breves 
intervalos de atividade, durante o dia, ajuda 
as crianças a aprender a serem mais atentas 
na sala de aula. 

“Precisamos reconhecer que as crianças 
‘são movimento’. Nas escolas, às vezes, 
agimos contra a natureza humana, pedindo-
-lhes para ficar quietas e sentadas o tempo 
todo. Caímos na armadilha de pensar que se 
as crianças estão em suas mesas, com suas 
cabeças para baixo, silenciosas e escrevendo, 
estão aprendendo. Mas o que descobrimos 
é que o tempo ativo usado para energizar o 
cérebro torna os momentos de aprendizagem 
ainda melhores”, afirma o pediatra e homeo-
pata Moises Chencinski. 

Um relatório de 2013 
do Instituto de Medicina 
concluiu que as crianças 
que são mais ativas “de-
monstram maior aten-
ção, têm velocidade de 
processamento cognitivo 
mais rápido e melhor 
desempenho em testes 
acadêmicos padroniza-
dos do que crianças que 
são menos ativas”. E 
um estudo, publicado em 
janeiro, pela Universidade 
de Lund, na Suécia, mos-
tra que os alunos, espe-
cialmente os rapazes, que faziam educação 
física diariamente tinham melhores resultados 
na escola.

“A atividade física diária é uma oportu-
nidade para a escola média se tornar uma 
escola de alto desempenho. A atividade ajuda 
o cérebro de muitas maneiras: estimula mais 
vasos sanguíneos no cérebro para suportar 
mais células cerebrais. E há evidências de 
que crianças ativas se saem melhor em testes 
padronizados e prestam mais atenção na 
escola”, destaca o pediatra, que é membro 
do Departamento de Pediatria Ambulatorial e 
Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo.

O movimento ativa todas as células ce-
rebrais que as crianças estão usando para 
aprender, acorda o cérebro. Além disso, faz 
com que as crianças queiram ir mais à esco-
la - é divertido fazer essas atividades. Mas, 
mesmo diante das evidências científicas, 
as escolas ainda apostam a maior parte do 
tempo nas atividades acadêmicas. É raro 
encontrar escolas que ofereçam aulas diárias 
de educação física.

Nos EUA, a National Association of Physi-
cal Literacy produziu uma série de vídeos de 
3 a 5 minutos chamados BrainErgizers, que 
estão sendo usados   em escolas em 15 Es-
tados americanos, no Canadá, no México, 
na Irlanda e na Austrália. Uma versão do 
programa está disponível para as escolas sem 
nenhum custo.

O programa é projetado para que de três 
a cinco vezes por dia, os professores possam 
reservar alguns minutos para que os alunos 
assistam a um vídeo e sigam as dicas dadas 
pelos instrutores. Em um vídeo típico, os ins-
trutores são estudantes da Universidade de 
Connecticut que fazem um aquecimento rápido 
e depois propõem que as crianças participem 
de um mini-treino envolvendo movimentos de 
vários esportes: beisebol, basquete e um triatlo.

“Ao final de uma se-
mana, as crianças têm 
uma hora ou mais de 
movimento. E tudo é feito 
na sala de aula sem equi-
pamentos especiais. A 
proposta não é substituir 
as aulas de educação fí-
sica, o objetivo é oferecer 
às crianças mais minutos 
de movimento por sema-
na. A introdução dos ví-
deos dá às crianças uma 
chance de experimentar 
esportes que elas nunca 
tenham experimentado 
antes. Esta é uma gera-

ção digital que espera se divertir, e a proposta 
desse movimento é usar a tecnologia para que 
as crianças se movam mais e se mantenham 
entretidas”, explica Moises Chencinski.

 
Mais que educação física

Nas aulas de educação física, muitas 
vezes, as crianças se movem por cerca de 15 
minutos, durante um período de 50 minutos. 
Se acrescentarmos essa atividade na sala 
de aula, algumas vezes por dia, isso pode 
render pelo menos 60 minutos a mais de 
movimento por semana. Já em 1961, o pre-
sidente Kennedy defendia que as crianças 
precisavam de atividade física nas escolas 
para se desenvolver. Michelle Obama tinha a 
mesma intenção ao criar o movimento “Let’s 
Move – Active Schools”.

“Precisamos conhecer essas novas expe-
riências, pois, nos últimos 20 anos, as escolas 
estão cedendo apenas à pressão acadêmica. 
Não estamos pensando em como a atividade 
física pode ajudar as crianças a lidarem com 
o estresse para beneficiá-los na sala de aula”, 
defende o médico.

atividade física ajuda o
cérebro de muitas maneiras
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http://www.nationalacademies.org/hmd/Reports/2013/Educating-the-Student-Body-Taking-Physical-Activity-and-Physical-Education-to-School/Report-Brief052313.aspx
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/physical-activity-during-growth-effects-on-bone-muscle-fracture-risk-and-academic-performance(2724198a-285f-4c49-81e1-23cc6224f130).html
https://www.researchgate.net/publication/281166732_Implementing_classroom_physical_activity_breaks_Associations_with_student_physical_activity_and_classroom_behavior
http://naplusa.org/
http://naplusa.org/
http://naplusa.org/physical-literacy/brainergizers/
http://naplusa.org/physical-literacy/brainergizers/
https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Physical-Fitness.aspx
https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/Physical-Fitness.aspx
http://www.letsmoveschools.org/
http://www.letsmoveschools.org/
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OPORTUNIDADE

TERNO
SOB MEDIDA

R$ 1.400,00

Super 120
a partir de

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de

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

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

telefone: 31 3227-4733
acesse nosso site:

jotabaptista.wix.com/jbatista

daniel amaro

Av. Rio Branco x Av. Brasil

Av. Rio Branco x Av. Getúlio Vargas

Av. Pres. Itamar Franco x Av. Getúlio Vargas

Av. Rio Branco x Rua Mal. Floriano Peixoto

Av. Francisco Bernardino x Rua Marechal Deodoro

Av. Rio Branco x Av. Francisco Bernardino

Desde 2013, o uso de dispositivos de videomonitoramento 
para punir irregularidades nas estradas e rodovias é autorizado 
pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Em 2015, o 
Contran ampliou a fiscalização para a área urbana, através da 
resolução de número 532. Em Juiz de Fora, a presença dos 
dispositivos inibem os condutores a cometer infração. Dados da 
Settra mostram que o número de motoristas que foram flagrados 
avançando o sinal vermelho caiu pela metade, passando de 
9.349 em 2015, para 4.597 em 2016.

De acordo com a Settra, o objetivo da fiscalização do trân-
sito por câmeras é reduzir a quantidade de infrações e evitar 
acidentes. O titular da pasta, Rodrigo Tortoriello, afirma que a 
intenção é educar os motoristas. “Esperamos que os condu-
tores tenham mais respeito no trânsito e cumpram as regras, 
por exemplo, nunca falar ao celular no volante, sempre usar o 
cinto de segurança e não fazer paradas em locais proibidos”. Ele 
salienta que os agentes de trânsito não precisarão se deslocar 
até o local do fato para registrar a ocorrência.

Motoristas de olho
O Edição do Brasil foi às ruas de Juiz de Fora para saber o 

que pensam os motoristas sobre a nova medida. Para o repre-
sentante de vendas Douglas Alves, a fiscalização é positiva. Ele 
acredita que muitos condutores vão pensar duas vezes antes 
de cometer alguma infração. “Fica mais difícil de contestar a 
multa com as imagens gravadas. O vídeo já é uma prova”, diz.

A psicóloga Zélia Diniz, não enxerga a nova medida com 
bons olhos. Para ela, o monitoramento do trânsito por câmeras 
só será válido se os ônibus e táxis também puderem sofrer as 
mesmas penalidades, caso cometam alguma infração. “Eu já 
vi muitas vezes ônibus parado sobre a faixa de pedestres e 
taxistas dirigindo e falando no celular ao mesmo tempo. Resta 
saber se eles também serão fiscalizados e multados”.

O gerente administrativo Carlos Eduardo Silva, diz que essa 
tecnologia só tem a trazer benefícios. “Acho que a câmera vai 
inibir o motorista infrator. Muitos não estão nem aí, não obe-
decem as leis de trânsito e fazem o que querem. Com essa 
fiscalização, acredito que isso deva diminuir e evitar acidentes, 
além de conscientizar os condutores”.

Por meio do empenho do 
prefeito de Ouro Preto, Júlio 
Pimenta (PMDB) e do depu-
tado estadual Thiago Cota 
(PMDB), ficou acertado, o 

pagamento das parcelas atrasadas, no 
valor de R$ 400 mil, do convênio Rede 
Resposta firmado entre o Governo do 
Estado e o Hospital Santa Casa de 
Ouro Preto. O anúncio foi realizado pelo 
secretário de Estado de Saúde, Sávio 
Souza Cruz, em reunião com Júlio Pi-
menta, Thiago Cota, com a interventora 
da Santa Casa de Ouro Preto, Adriana 
dos Santos e com a secretária muni-
cipal de Saúde, Flávia Perdigão, no 
gabinete do deputado, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. 

Segundo o secretário Sávio Souza 
Cruz, os recursos são referentes ao 
pagamento de duas parcelas de R$ 200 
mil cada, dos meses de fevereiro e mar-

ço, que estavam atrasadas. Ele afirmou 
que o atraso se deve à crise financeira 
que o Estado vem enfrentando. Após 
o anúncio, a interventora da Santa 
Casa, Adriana dos Santos, informou a 
suspensão do cancelamento do aten-
dimento de urgência do Hospital e a 
reafirmou a continuidade da prestação 
do atendimento hospitalar. 

Thiago Cota e o prefeito Júlio Pi-
menta agradeceram ao secretário de 
Estado e ao Governo pelo atendimento 
desta importante solicitação e tranquili-
zaram a população ouropretana, garan-
tindo a normalidade no atendimento da 
Santa Casa. Para Pimenta, com diálogo 
e entendimento, a Prefeitura de Ouro 
Preto vem conseguindo garantir os 
serviços e tem regularizado a situação 
do atendimento da Saúde no município. 
“Ainda temos muito que avançar, mas 
estamos no caminho certo”, afirmou.

Câmeras vão autuar motoristas
por infrações de trânsito em JF

Sorria, você está sendo multado! A frase deve ser levada 
a sério pelos motoristas de Juiz de Fora que, além dos 
radares e agentes de trânsito espalhados pela cidade, 
também poderão ser punidos por meio das câmeras de 
vídeo do Centro de Controle e Monitoramento (CCM) da 

prefeitura. Isso significa que, caso o flagrante seja constatado, 
o veículo será identificado pela placa e o condutor multado pos-
teriormente. Os locais onde os equipamentos estão instalados 
receberam faixas de sinalização com a informação de que a 
fiscalização terá início no dia 5 de maio e os motoristas sujeito 
às penalidades.

As imagens das câmeras, até então eram usadas para que os 
motoristas pudessem acompanhar o tráfego em tempo real, a fim 
de verificar quais ruas estão com congestionamentos em deter-
minados horários ou as melhores rotas de circulação. Além disso, 
os equipamentos auxiliam a Secretaria de Transporte e Trânsito 
(Settra) no levantamento do fluxo de veículos. Atualmente, doze 
câmeras estão posicionadas nos principais cruzamentos de im-
portantes avenidas da cidade. Ainda está prevista a instalação 
de novos dispositivos em pontos estratégicos.

locais que já possuem câmeras

Av. Francisco Bernardino x Rua Benjamin Constant

Av. Rio Branco x Av. Pres. Itamar Franco

Av. Pres. Itamar Franco x Rua Monsenhor Gustavo Freire

Av. Rio Branco x Av. Dr. José Procópio Teixeira

Av. Brasil x Rua Benjamin Constant

Av. Rio Branco x Rua Doutor Romualdo

doze câmeras serão usadas para monitorar condutores que cometerem abusos

Thiago Cota recebe Júlio Pimenta 
para discutir melhorias em ouro Preto

Reunião no gabinete do deputado Thiago Cota garantiu o pagamento de R$ 400 mil para o hospital
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Grupo anuncia investimento de
R$ 13 milhões em Uberlândia

O G r u p o  B a h a m a s 
anunciou em soleni-
dade no Centro Ad-
ministrativo Munici-
pal, a construção de 

mais uma loja em Uberlândia 
- que deverá gerar cerca de 
150 empregos diretos e outras 
centenas de postos indiretos. 
Com investimento de R$ 13 
milhões, a sexta unidade do 
supermercadista na cidade 
será erguida na Avenida Im-
baúbas, ao lado do terminal 
de ônibus do bairro Planalto. 
O anúncio oficial do empre-
endimento foi realizado pelo 
presidente do grupo, Jovino 
Campos, ao prefeito Odelmo 
Leão (PP).

A nova loja terá a bandeira 
‘Bahamas Mix’, destinada à 
vendas no atacado e varejo, 
sendo a terceira deste segui-
mento em Uberlândia. Para 
receber a unidade, o grupo 
escolheu um terreno de quase 
10 mil m², dos quais 5 mil m² 
serão de área construída. O 
estacionamento contará com 
192 vagas, das quais 86 serão 
cobertas. A expectativa é que 
as obras da unidade comecem 
ainda no mês de maio, com 
a finalização e inauguração 
programadas para dezembro 
deste ano.

Odelmo reforçou o momen-
to oportuno do investimento e 
que a instalação será feita em 
numa região estratégica, para 
atender a população de bairros 
da zona Oeste. “É geração de 
emprego e renda que propicia 
o que a cidade está precisan-
do neste momento: retomada 
de crescimento. É necessário 
que as pessoas acreditem no 
município como o povo de 
Uberlândia já acredita. Então 
cabe a mim agradecer ao 
grupo por enxergar a vocação 
e a potencialidade da cidade”, 
pontuou.

Segundo o presidente Jo-
vino Campos, a decisão de 
investir mais uma vez em 
Uberlândia está embasada na 
crença da retomada da econo-
mia brasileira e na capacidade 
do município. “O modelo de 
loja que implantaremos é um 
modelo que já deu certo e 
oferece um melhor preço”, 
afirmou, salientando que a 
intenção do Grupo é duplicar 
o número de lojas existentes 
na cidade em até 3 anos.

Grupo Bahamas
O Grupo Bahamas chegou 

a Uberlândia em 2012 com a 
criação da Regional Triângulo 
do supermercadista. Cinco 

lojas já foram abertas, além 
de uma outra em Uberaba. 
Investimentos que geraram 
quase mil postos de trabalho.  
No anúncio da nova loja, o 
presidente Jovino Campos 
revelou que o Grupo também 
pretende implantar, no futuro, 
um Centro de Distribuição no 
município.

O Grupo é composto hoje por 
39 lojas, das quais 33 estão na 
Regional Juiz de Fora e as demais 
na Regional Triângulo. Do total, 23 
atendem o varejo tradicional com a 
bandeira ‘Bahamas’, outras 10 no 
atacarejo com a bandeira ‘Baha-
mas Mix’ e seis de bandeira ‘Em-
pório’. Tem sete mil colaboradores 
empregados em Minas Gerais.

anúncio foi realizado pelo presidente do grupo,
Jovino Campos, ao prefeito odelmo leão (PP)
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43,7% dos adolescentes brasileiros
estão inseridos no mercado de trabalho

Conciliar estudos com atividade remunerada pode ser um desafio

Após um dia exaustivo de tra-
balho, tudo o que mais queremos é 
chegar em casa e descansar, cer-
to? Só que, infelizmente, essa não 
é a realidade de 43,7% dos adoles-
centes brasileiros. O motivo é que, 
após o trabalho, eles precisam ir 
direto para a escola. Os dados são 
de um estudo da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que apontou 
ainda que o Brasil é o 6° país com 
mais adolescentes inseridos no 
mercado de trabalho.

Seja para ajudar em casa ou 
apenas para ter uma independência 
financeira, conciliar escola e trabalho 
não é uma tarefa fácil. De acordo 
com a diretora de Juventude da 
Superintendência de Desenvolvi-
mento do Ensino Médio da SEE, 
Priscylla Ramalho, essa dificulda-
de pode ter como consequência 
o abandono escolar. “Tudo vai 
depender da natureza daquela ati-
vidade remunerada e do tamanho 
da jornada que o aluno irá exercer. 
Na maioria das vezes, eles são 

aprendizes ou estagiários, com 
uma carga horária menor que fa-
cilita conciliar as duas atividades”.

Ela acrescenta que existe uma 
lei de estágio para proteger os 
direitos dos estudantes, visando 
garantir uma boa formação ao 
adolescente que resolveu se inserir 
no mercado de trabalho. “É muito 
perverso quando o jovem tem que 
assumir uma outra condição, que 
deveria ser de um adulto, em uma 
fase que ele ainda nem terminou a 
educação básica”.

A rotina pesada pode com-
prometer os estudos. Foi o que 
aconteceu com Isabelle Freitas, 15. 
Ela conta que começou a trabalhar 
como aprendiz e, após 4 meses, 
viu que não conseguiria conciliar as 
duas atividades. “Eu ia para escola 
e depois para o trabalho, chegava 
em casa cansada e ia ajudar minha 
mãe com os afazeres domésticos. 
Com isso, comecei a me sentir 
muito cansada, não conseguia me 
concentrar na escola e dormia na 
maioria das aulas”.

Ela diz que seu rendimento 
escolar diminuiu. “O primeiro 
boletim bimestral que recebi mos-

trou o que já sabia: minhas notas 
tinham despencado. Por isso, 
decidi sair do trabalho, já que eu 
estava no primeiro ano do ensino 
médio e nessa fase é preciso 
concentração, porque depois vem 
o vestibular”.

Já Larissa Silva, 15, se ade-
quou muito bem a dupla rotina. “Eu 
tento adiantar os meus deveres 
de casa na hora do meu almoço. 
Às vezes, faço isso na própria 
empresa. Mas, confesso que, 
tem dias, fico bastante cansada. 
Porém, gosto muito da ideia de ter 
meu dinheirinho no final do mês. 
Então, tento conciliar e vou até 
aonde conseguir”.

Solução
Para Priscylla, algumas me-

didas deveriam ser tomadas a 
fim de solucionar a questão, uma 
vez que muitos jovens não podem 
largar a atividade remunerada. 
“Seria necessário um sistema de 
garantia de direitos da criança e 
do adolescente. Porém, essa não 
é uma questão a ser pensada 
somente pela educação. Mais do 
que nunca, é preciso soluções in-

tersetoriais: políticas de assistência 
social, atenção à saúde, geração 
de renda e trabalho. Todas essas 
funcionando em prol do benefício 
desses jovens”.

Para ela, uma outra alterna-
tiva seria o adolescente ver a 
escola como sua parceira nessa 
jornada. “O estudante precisa 
dialogar com a instituição de 
ensino, procurar professores e 
supervisores, explicar para eles 
sua situação, enfim, dizer que 
está tendo dificuldades. Com 
base nesse diálogo, a escola 
pode tentar uma flexibilização 
maior com aquele aluno. Claro 
que o ideal seria que ele não 
precisasse trabalhar, mas não 
podemos desconsiderar a neces-
sidade de alguns, então é preciso 
ver a escola como aliada e não 
como um obstáculo”.

Priscylla conclui dando dicas 
de como o aluno pode conciliar as 
duas atividades. “É interessante 
que ele organize todas as suas ta-
refas, se alimente bem e, principal-
mente, durma o tempo suficiente 
para que consiga descansar para 
o outro dia”.

Festival Brasil Sertanejo 2017
terá 14 horas de shows em BH

Evento será realizado nos dias 05 e 06 de maio na Esplanada do Mineirão

A capital mineira vai receber 
nos dias 05 e 06 de maio, um dos 
maiores eventos de música do 
país, o Festival Brasil Sertanejo 
2017, que chega à sua terceira 
edição. O festival vai reunir os 
principais artistas da atualidade 
em 9 apresentações e mais de 
14 horas de shows. Grandes 
encontros como Bruno & Marro-
ne e Chitãozinho & Xororó, com o 
show Clássico; Zezé di Camargo & 
Luciano e Victor & Léo; Bruninho & 
Davi e Henrique & Diego; e César 
Menotti & Fabiano e João Bosco 
& Vinícius farão parte da progra-
mação que receberá também o 
show Cabaré, de Leonardo e Edu-
ardo Costa; os cantores Henrique 
& Juliano, Maiara & Maraísa, Gust-
tavo Lima e Dennis DJ.

As apresentações musicais vão 
acontecer em uma megaestrutura 
de dois palcos montados na Espla-
nada do Mineirão. O festival será 
dividido em seis setores: Pista, 
Área Premium, Camarote Nosso 
Botequim, Front Stage, Camarote 
É o Amor e Lounge.

Cerca de 1.500 profissionais 
estão envolvidos na realização do 
evento, garantindo conforto, como-
didade e segurança para cerca de 
25 mil pessoas por dia de festa. A 
montagem das estruturas será 
iniciada no dia 26 de abril, levando 
aproximadamente 20 mil toneladas 
de equipamentos para o Gigante 
da Pampulha. Mil metros lineares é 
o espaço reservado para os bares, 

que estimam vender/distribuir cer-
ca de mil litros de cerveja durante 
o evento. Além desse espaço, na 
Esplanada terá também área de 
descanso e praça de alimentação.

Os ingressos para o evento já 
estão à venda na loja Nenety Eventos 
(Rua Alagoas, 1314, Piso C, Lj. 16, 
Savassi, BH/MG) ou no site www.
nenety.com.br, e os preços variam 
entre R$ 70,00 e R$ 430,00.

serviço
Festival Brasil

Sertanejo 2017
Local: Esplanada do 
Mineirão – Avenida 
Antônio Abrahão

Caram, 1001,
Pampulha

Data e horário: 05 e
06 de maio de 2017,

sexta e sábado 
Informações:

(31) 3281 2737
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Para especialista,
aluno deve ter a

escola como
parceira para

encarar a
jornada dupla
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setraBH entregará livros a unidades
do sistema divina Providência

O Sindicato das Empresas de 
Transporte de Passageiros de Belo 
Horizonte (SetraBH) entregará, 
em maio, às unidades do Sistema 
Divina Providência livros arrecada-
dos na campanha “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina”. As entregas 
terão início no dia 2, a partir das 
09h, na Cidade dos Meninos São 
Vicente de Paulo, em Ribeirão das 
Neves (Rua Ari Teixeira da Costa, 
1500 - Savassi, Ribeirão das Ne-
ves). No dia seguinte (03), serão 
feitas doações de livros, a partir 
das 08h30min, ao Lar dos Idosos 
São José (Rua São José, 200 - 
Olhos D’Água, Belo Horizonte) e 
ao Lar dos Meninos São Vicente 
de Paulo (rua São Vicente, 300 - 
Olhos D’Água, Belo Horizonte), e 
ao Centro Infantil Creche União 
(rua 4, número 86 – Conjunto Santa 
Maria, Belo Horizonte).

No total, serão entregues cer-
ca de 5.600 livros às entidades 
administradas pelo Sistema Divina 
Providência. A Cidade dos Meninos 
São Vicente de Paulo receberá 
3.000 livros didáticos, técnicos e de 
literatura. Cem livros de literatura 
serão entregues ao Lar dos Idosos 
São José e 1.500 obras didáticas, 
técnicas e de literatura ao Lar dos 
Meninos São Vicente de Paulo; e 
1.000 livros infantis e para colorir, 
ao Centro Infantil Creche União.

A campanha “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina”, que teve início 
em 15 de dezembro de 2016, já 

arrecadou 70 mil livros, 45 mil dos 
quais já passaram por triagem e 
foram separados por faixa etária, 
gênero literário e nível de ensino. 
Os livros doados e selecionados 
estão sendo entregues a creches, 
escolas, faculdades, instituições 
voltadas para a alfabetização, 
casas de atenção à terceira idade, 
bibliotecas municipais, comunitá-
rias e unidades de ressocialização.

 
divina Providência 

A Cidade dos Meninos São Vi-
cente de Paulo atende anualmente 
a cerca de 3.300 adolescentes e 
1.000 crianças carentes, oferecen-
do educação em tempo integral, 
moradia, alimentação, assistência 
odontológica, cultural, esporte, 
lazer, formação profissional, moral, 
humana e religiosa. A Cidade dos 
Meninos atua em regime de inter-
nato, semi-internato e externato.

Lar dos Meninos São Vicente 
de Paulo acolhe atualmente 400 
adolescentes. Os alunos têm 
acesso à educação em tempo 
integral, cultura, esporte, lazer, 
alimentação, formação profissio-
nal, moral, humana e religiosa. 
A instituição atua em regime de 
internato, somente para meninos, 
e semi-internato, para jovens de 
ambos os sexos.

O Lar  dos  Idosos  São 
José atende, em caráter de mo-
radia, idosos carentes, que se 

encontram em situação de risco 
social, que tiveram seus direitos 
violados ou que não possuem 
família. Os moradores da institui-
ção recebem assistência médica e 
fisioterápica, assistência terapêu-
tica e ocupacional e assistência 
nutricional. Com capacidade para 
atender até 172 idosos, cuida 
atualmente de 65 pessoas.

O Centro Infanti l Creche 
União atende a até 300 crianças 
de dois a cinco anos de famílias 
carentes do Conjunto Santa Maria 
e região. A metodologia aplicada 
no ensino é voltada para a educa-
ção, desenvolvimento físico, emo-
cional e intelectual das crianças. 

O Sindicato das Empresas 
de Transporte de Passageiros 
de Belo Horizonte (SetraBH) e 
a Associação dos Amigos das 
Bibliotecas Comunitárias (Sabic) 
atuarão em conjunto para na 
distribuição de livros a bibliotecas 
comunitárias de Belo Horizonte. As 
ações conjuntas foram definidas 
em reunião da diretora de Comu-
nicação e Marketing do SetraBH, 
Miriam Cançado, e o presidente da 
Sabic, Eduardo Barbosa. Durante 
o encontro, ficou acertado que 
a entidade sindical repassará à 
associação livros arrecadados na 
campanha “O Livro Acolhe, Abriga 
e Ensina”, cabendo à associação 
a sua distribuição entre bibliote-
cas de 30 comunidades de Belo 
Horizonte.
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ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material 
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

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

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

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

SOLuÇÕES EM TECNOLOGiA
pARA EDuCAÇÃO

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

E A REDuÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR

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

VÍDEO CONFERÊNCiAS

EquipAMENTOS DE iNFORMáTiCA COM 
CERTiFiCAÇÃO iSO 9001/2008

KiTS ESCOLARES, uNiFORMES
E BRiquEDOS pEDAGÓGiCOS

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

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

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

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

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

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

Fator José Mayer. Acredite: 31% das 
brasileiras que trabalham já sofreram assédio 
por um superior. Ao todo, são 12 milhões num 
universo de 38,8 milhões de trabalhadoras. As 
mais atacadas são aquelas com ensino supe-
rior (40%), e entre 34 e 49 anos (34%). Sabe 
onde elas mais sofreram com o assédio? Na 
região Sudeste (33%). A pesquisa é do Instituto 
Locomotiva, de Renato Meirelles.

projeto de lei. No mesmo dia em que o 
Ministério do Turismo anunciou que o governo 
editaria uma medida provisória para abrir o 
mercado de aviação para as empresas aéreas 
estrangeiras e facilitar o visto para alguns paí-
ses estratégicos, o Palácio do Planalto recuou 
e informou que as mudanças serão feitas por 
projeto de lei com pedido de urgência. Hoje, o 
limite de participação de investidor externo em 
empresas aéreas nacionais é de 20%.

Barroso, Cazuza e Chico. Na palestra 
que fez em Harvard, nos EUA, o ministro Luís 
Roberto Barroso citou Cazuza ao falar sobre 
“Ética e jeitinho brasileiro” (“A noite nunca tem 
fim/Por que que a gente é assim?”), e também 
Chico Buarque, ao dizer que uma das causas 
da corrupção por aqui é a impunidade: - Temos 
uma dificuldade cultural em castigar. A punição 
é incompatível com a cordialidade, supõe 
o imaginário social brasileiro. Há uma bela 
música do Chico, chamada ‘Fado Tropical’, 
em que uma voz portuguesa declama, ao 
fundo, um verso que diz: ‘E se a sentença se 
anuncia bruta, mais que depressa a mão cega 
a executa, pois que se não o coração perdoa’. 
Assim somos, sentimentais e lenientes.

Mulheres presas. O presidente Michel 
Temer (PMDB) concedeu indulto especial para 
extinção e redução de penas de mulheres 
presas para marcar o Dia das Mães, em 14 
de maio. O decreto publicado no “Diário Oficial 
da União” estabelece uma série de critérios 
para a concessão do benefício, sendo vetado 
para aquelas que cometeram crimes mediante 
violência ou grave ameaça. A secretaria de Es-
tado de Administração Prisional de Minas fez 
um levantamento para identificar quantas das 
3.189 encarceradas terão direito à nova regra.

C a N a l   a B E R T o

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

Se algumas pessoas bradam aos quatro ven-
tos as vantagens da solteirice, a ciência vai na 
direção oposta. Isso porque estudos mundo afora 
comprovam que namorar não faz bem somente 
para a alma, mas para a saúde também. Os re-
sultados indicam que quem começa a namorar 
tem mais facilidade para mudar um mau hábito, 
por exemplo, com uma ajudinha do parceiro. Se a 
pessoa faz uma cirurgia, seu pós-operatório pode 
ser menos doloroso e desanimador se estiver 
ao lado de quem ama, aponta outra conclusão 
científica.

Para quem não está no grupo prioritário para 
receber a vacina contra gripe pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), a dose pode ser encontrada na 
rede privada por preços que vão de R$ 79 a R$ 
99. Na rede de laboratórios São Marcos, a medi-
cação sai por R$ 99, valor R$ 20 mais caro que 
no laboratório Hermes Pardini, que cobra R$ 79 
pela vacina. Já o Geraldo Lustosa não trabalha 
com a dose. A vacina não é encontrada em todas 
as unidades dos laboratórios particulares, sendo 
necessário ligar antes para buscar informações. 
Na rede particular, a dose é tetravalente, que imu-
niza contra os vírus A/H1N1, A/H3N2, influenza A 
e B. No SUS, ela é trivalente e garante proteção 
contra os três primeiros.

Do escritor mineiro Afonso Borges sobre essa 
GBU-43, “a mãe de todas as bombas”, que Trump 
jogou no Afeganistão: “Usar a santa palavra ‘mãe’ 
para uma bomba, inacreditavelmente, destruidora é 
coisa de gente doida, né?” Aliás, o avião Enola Gay, 
que jogou a bomba atômica de Hiroshima, tinha esse 
nome em homenagem à mãe do piloto.

NamoRaR Faz BEm

VaCINa CoNTRa GRIPE

dIa das mãEs

A realização dos exames la-
boratoriais com mais agilidade é 
a nova realidade dos usuários. A 
Prefeitura de Nova Lima está rees-
truturando o Laboratório Municipal, 
localizado na Unidade de Pronto-
-Atendimento (UPA), para garantir 
o melhor atendimento à população.

Além da aquisição de novos 
equipamentos, as cotas por Uni-
dade Básica de Saúde (UBS), que 
limitavam a realização de exames 
de hematologia, bioquímica, uri-
na, microbiologia e parasitologia, 
foram extintas.

A medida trouxe mais rapidez 
no atendimento à população e 
na entrega dos resultados. Prova 
disso é que o processo de enca-
minhamento dos usuários pelas 

Unidades Básicas de Saúde até 
a realização dos exames agora 
dura, em média, apenas dez dias, 
compatível com os prazos dos 
laboratórios particulares.

A administração municipal ain-
da trabalha para ampliar o Labora-
tório Municipal, que vai gerar mais 
conforto aos usuários. A previsão 
é de que novos equipamentos de 
bioquímica e hematologia sejam 
adquiridos.

parceria 
Para complementar a oferta 

do serviço, a administração muni-
cipal contratou o Laboratório São 
Marcos que, desde o dia 12 de 
abril, realiza 128 tipos de exames 
que eram oferecidos em escala 

reduzida. Pelo contrato assinado, 
a prefeitura vai pagar cerca de R$ 
250 mil ao longo de 2017 para 
atender toda a demanda. O mon-
tante representa uma economia 
de quase R$ 600 mil aos cofres 
públicos. As coletas de material 
ocorrem na maioria das UBS e no 
Laboratório Municipal.

A busca pela saúde de excelên-
cia em Nova Lima não para. Após 
a reestruturação do Laboratório 
Municipal, a prefeitura já trabalha 
para eliminar a demanda reprimida 
por exames de imagem, consultas 
e cirurgias. Até o final de 2016, qua-
se 10 mil procedimentos eletivos, 
acumulados ao longo dos anos, 
estavam parados na Administração 
Municipal.

Reestruturação do laboratório em Nova lima vai 
possibilitar realização de mil exames por ano
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Prefeitura vai pagar cerca de R$ 250 mil ao longo de 2017

Prefeito Alex de Freitas é homenageado 
pela 2ª Região da Polícia Militar

O prefeito de Contagem, Alex 
de Freitas (PSDB), foi homena-
geado com o Prêmio Guardião 
Metropolitano Oeste, oferecido 
pela 2ª Região de Polícia Militar 
(RPM/MG). A solenidade, que foi 
realizada no auditório da PUC 
Contagem teve o objetivo de 
agraciar parceiros civis, políticos 
ou entidades que se destacaram 
na construção da paz social. Além 
de ressaltar o trabalho dos milita-
res, pelas suas atividades diárias, 
coragem, interação com a comu-
nidade, eficiência e prevenção.

O comandante da 2ª RPM 
coronel Roberto Lemos, ressaltou 
o trabalho da corporação, desta-
cando a que houve uma redução 
da criminalidade na região. “A 
2ª RPM aparecia em primeiro 
lugar em índice de criminalidade 
no Estado. Após um extensivo 
trabalho a Região caiu para 9º lu-
gar”. O coronel ainda enfatizou a 
importância de Contagem nessas 
ações. “Agradeço ao meu amigo e 
parceiro Alex de Freitas que assu-
miu o governo e deixou as portas 

abertas para a realização de um 
trabalho conjunto de combate ao 
crime”, concluiu. 

Freitas agradeceu a home-
nagem e parabenizou a 2ª RPM 
pelo importante trabalho realizado 
em Contagem. “É uma honra ser 
lembrado por esse prêmio, pois 
todo mineiro tem orgulho de ter 
em seu Estado a melhor Polícia 
Militar do país. Reafirmamos por 
meio da Guarda Civil a parceria 
com a 2ª Região da Polícia Militar 
que tanto traz benefícios para a 
cidade”, disse Alex. 

Além do prefeito, o secretário 
de Defesa Social Décio Camar-
gos, e os secretários adjuntos da 
referida pasta Irani Alvear Saraiva 
e Antônio de Sales Fiúza Gomes 
também foram homenageados. 
A 2ª RPM é responsável pelo 
policiamento em 18 municípios. 
Em Contagem, estão sediados 
no 18º Batalhão da PM/MG; no 
39º Batalhão da PM/MG; no 
33º Batalhão de Polícia Militar 
e na 1ª Companhia de Missões 
Especiais.

Coronel Roberto lemos e o
prefeito alex de Freitas
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“A 2ª RPM

aparecia em

primeiro lugar

em índice de

criminalidade

no Estado”

Governador Fernando Pimentel (PT) e sua mulher, Carolina Pimentel,
entre as autoridades na entrega da medalha da inconfidência
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luIz CaRlos GomEs

o seu consórcio multibrasileiro

Loraynne Araujo

Abram alas que a base 
do Cruzeiro quer pas-
sar! E com estilo. Isso 
porque as jovens pro-
messas do Cruzeiro 

agora têm à disposição um ônibus 
inteiramente plotado, que anuncia-
rá a presença da base cinco estre-
las nos mais diferentes lugares.

No dia 25, foi lan-
çado o novo ônibus 
cruzeirense, que levou 
os jogadores da equipe 
sub-15 para uma pe-
quena sessão de fotos 
no Mineirão. A iniciativa 
vem de uma união de 
setores do Clube, o que 
incluiu a base, o marke-
ting e o departamento 
comercial celeste.

Superintendente 
administrativo da base 
estrelada, Herminio Le-
mos destacou que a 
plotagem de um ônibus 
para os jovens atletas 
cruzeirense tem como um dos 
aspectos principais a necessidade 
de divulgar o trabalho realizado na 
Toca da Raposa II, bem como gerar 
uma identificação ainda maior entre 
jogadores e o Clube.

“Quando chegamos à Toca I, vie-
mos com a missão de reduzir custos 

em vários seguimentos, dentre eles 
o transporte. Em parceria entre a 
diretoria da base com o setor comer-
cial e de marketing, realizamos uma 
parceria com a Cleiton Bus. A partir 
daí, vislumbramos que devíamos 
divulgar mais a imagem da Toca I, 
da nossa base. Quando as mãos 
estão unidas, o impossível se torna 

realidade”, ressaltou.
“O trabalho feito 

aqui reflete no futuro, 
no profissional. Na me-
dida que você mexe 
com o ego dos nossos 
jovens jogadores, isso 
motiva eles. Mostra que 
o Clube, a instituição 
Cruzeiro, está muito in-
teressada na formação 
deles e que enxerga um 
valor futuro para eles. 
Buscamos garant i r 
motivação, valorização 
e a identificação dos 
atletas com o Clube”, 
completou.

De acordo com André Castro, 
controller financeiro da Toca I, a 
utilização do ônibus plotado se dará 
nos translado local dos atletas da 
base. O uso do veículo para jogos 
acontecerá apenas em cidade pró-
ximas à Belo Horizonte, como para 
Sete Lagoas. Fonte: Site Cruzeiro.

F inalmente o Campeonato Mineiro 
chega a sua decisão, após apro-
ximadamente 4 meses de jogos. 
E, como era de se esperar, a taça 

ficará com um dos dois grandes times de 
Belo Horizonte: Atlético ou Cruzeiro. 

A final deste ano possui algumas 
peculiaridades. Depois de 2 anos sem 
ter os clubes decidindo o campeonato, já 
que a Raposa foi eliminada na semi para 
Caldense em 2015 e para o América no 
ano passado, as equipes se reencontram 
no último jogo para definir o campeão 
estadual. Neste ano, por ter feito a melhor 
campanha na primeira fase, o Galo tem a 
vantagem do empate em ambas partidas. 
Além do mais, está será a 11ª final con-
secutiva do alvinegro, sendo que o time 
faturou cinco títulos durante este período. 

Entretanto, o histórico 
recente mostra um certo 
favoritismo para o time Ce-
leste: são sete jogos conse-
cutivos em que o Atlético não 
consegue vencer o clássico. 
O último confronto, disputado 
na 10ª rodada da primeira fase 
desta competição, o Cruzeiro 
venceu por 2 a 1, com gols 
dos meias Arrascaeta e Thiago 
Neves. 

Essa partida também ficou 
marcada pela expulsão do cen-
troavante Fred, que deu uma co-
tovelada no zagueiro cruzeirense 
Manoel. A transferência do camisa 
9 para o Atlético foi polêmica, pois 
antes disso, ele se declarava torce-
dor da Raposa, tanto que sempre 
quando marcava um gol contra, o 
ex-time não comemorava. 

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

atlético ou Cruzeiro:
quem vai levar a taça?
Equipes têm um jogo para decidir o campeão

Expectativa dos torcedores

O atleticano Renato Costa, 24, acredita que o time do 
Cruzeiro é o favorito para a decisão, pois tem uma equipe 
melhor montada do que a alvinegra. “Eu ainda acredito 
no título. Acho que o Fred e o Rafael Moura vão fazer 
muita falta e isso me dá certo medo, mas ainda confio 
no Robinho e companhia. Nunca podemos esquecer de 
que clássico é clássico e nunca tem favorito”. 

Mesmo com as recentes derrotas da equipe, 
Costa defende que o técnico Roger Machado 
está no caminho certo para a montagem da 
equipe. Ele diz que, mesmo se o título não vier, 
o treinador deve ser mantido no cargo, afinal 
o objetivo da equipe é ganhar o Campeonato 
Brasileiro e não o estadual.

“Acredito que o Roger pegou um time todo 
bagunçado, desmotivado e tem feito um trabalho 
diferente, com uma cara nova e não tradicional 
do que os outros técnicos mais velhos fazem, 

até porque ele é dessa nova 
geração. Mas tem torcedor 
(a maioria) que não aguenta 
esperar e já quer a cabeça 
dele. Penso, também, que 
temos plenas condições de 
ganhar o Mineiro com este 
time, mas se a conquista 
não vier, eu ainda acredito 
nele e, principalmente, na 
equipe”.

A cruzeirense Juliana 
Barbosa, 27, acredita que o 
Arrascaeta fará a diferença 
nestes jogos, pois o meia 
sempre marca gols contra 
o rival e está confiante de 
que o seu time levantará 
a taça do mineiro neste 
ano. “Acredito que o jogo 
será disputado porque em 
clássico sempre há aquela 
‘rivalidade’ que reforça a 
vontade do time vencer. 
Além disso, o Cruzeiro vem 
tendo uma sequência de 
jogos com resultados muito 
positivos e estão, cada vez, 
mais entrosados. Isso passa 
uma confiança maior para os 
torcedores”.

Times já decidiram 40 campeonatos estaduais
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Base da Raposa ganha
novo ônibus plotado

Buscamos
garantir

motivação
aos atletas

do clube

apresentação aconteceu no mineirão
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deu a lógica
Mais uma vez Atlé-

tico e Cruzeiro estão 
prontos e preparados 
para duelo. O objetivo 
é conquistar o título de 
Campeão Mineiro. Para 
os dois uma rotina nor-
mal. Ao longo dos anos 
o Galo já ganhou 43 
campeonatos, a Rapo-
sa 36, sobrando apenas 
24 para os demais con-
correntes. Computando 
as vezes que um dos 
dois ficou em segundo 
chegamos a números 
absurdos. Uma hege-
monia impressionante. 

Não é caso ex -
clusivo de Minas. Em 
grande parte do Brasil 
acontece a mesma coi-
sa. Melhor, em grande 
parte do mundo acon-
tece a mesma coisa. 
Alguns poucos times 
conquistando tudo e 
um batalhão de outros 
apenas correndo atrás 
do sonho. Um lindo 
filme com poucos pro-
tagonistas e milhares 
de figurantes.  

A explicação para 
tamanha desigualdade 
é simples. Pode ser 
aplicada em qualquer 
lugar, mas vamos nos 
ater apenas ao nos-
so futebol doméstico.  
Temos aqui somente 
dois clubes realmen-
te grandes. A primeira 
pista fica no terreno 
financeiro. Atlético e 

Cruzeiro faturam muito 
mais do que os concor-
rentes juntos.  

I s to  representa 
maior poder de inves-
timento em estrutura 
física, mais recursos 
em todas as áreas, me-
lhores profissionais a 
disposição e principal-
mente na formatação 
de elencos em maior 
quantidade e obvia-
mente de melhor qua-
lificação, fabricando 
talentos e buscando no 
mercado os grandes 
ídolos. 

E o mais importan-
te, a força mágica dos 
seus torcedores. De 
geração em geração 
milhares de pessoas 
lotam estádios, gritam, 
cantam, agitam, em-
purram o time, fazem a 
roda girar comprando 
produtos e serviços. 
Um imenso público 
consumidor que atrai 
os mais variados pa-
trocinadores. Torcedo-
res apaixonados cujo 
número cresce cada 
vez mais.  

Do outro lado, os 
concorrentes tiram leite 
de pedra para montar 
suas estruturas e contra-
tar bons jogadores. Nor-
malmente formam elen-
cos limitados e quando 
aparece algum destaque 
passam logo nos cobres 
para salvar o orçamento 
ou quitar dívidas. 

Até começam bem 
nas competições. O 
entusiasmo ajuda, mas 
aos poucos, com as 
contusões, suspensões 
e falta de grana vão 
perdendo força. Não 
contam também com 
grande número de tor-
cedores para ajudar e 
incentivar.

Não existe solução 
fácil para o problema. 
Pior, a cada ano a 
distância só aumenta. 
Muitos planos e proje-
tos já foram tentados. 
Esbarra sempre na ab-
soluta falta de recursos 
financeiros para bancar 
algo diferente.

Pode ser que no 
futuro distante o milagre 
aconteça. Quem sabe 
a economia deslanche, 
Minas cresça de ver-
dade, apareça novos 

empreendedores dis-
postos a investir pesado 
nos outros times. Em 
especial nos tradicionais 
times do nosso imen-
so interior. Não custa 
nada sonhar. Enquanto 
isso, vamos vivendo o 
presente. O momento 
é agora. Os melhores 
craques já estão devi-
damente preparados. A 
emoção vai transbordar 
mundo afora. 

Atlético e Cruzei-
ro não tem culpa de 
nada. Pelo contrário, 
são grandes e podero-
sos porque souberam 
construir com alicerces 
fortes as suas histórias. 
Não estão em mais uma 
final por acaso ou aju-
da estranha. Merecem 
com todos os méritos 
os lugares que ocupam. 

O importante mesmo 
é que o duelo final seja 
limpo e grandioso dentro 
e fora do estádio. Que a 
paz e o bom senso tome 
conta dos torcedores. O 
futebol mineiro vive um 
domingo de gala. 

Guarde o seu sorriso 
e a sua energia. Quem 
sabe logo mais você 
poderá soltar o grito de 
campeão. Boa sorte.
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