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um terÇO dOs
AdultOs tem
PressÃO AltA

De acordo com informações da Sociedade Brasi-
leira de Hipertensão (SBH), a doença acomete 
17 milhões de brasileiros e a previsão é de que, 
em 2025, o número de pessoas hipertensas 

cresça 80% no país. Como se não bastasse, a patologia 
é responsável por 15% a 20% dos casos de infarto do 
miocárdio, com risco progressivo, quando associado a 
outros sintomas. “O problema é bastante comum devido 
ao fato de muitas pessoas não saberem da sua condição. 
Atualmente, um terço da população mundial sofre deste 
mal”, revela a cardiologista e professora da Faculdade de 
Medicina da UFMG, Rosália Torres. saúde & Vida – Página 7

A um PAssO dA destruiÇÃO dA rePúblicA

O presidente Michel Temer (PMDB) pretendia 
passar ileso como estadista, no entanto, 
ele pode inserir o seu nome na lista de 
políticos manchados pela Operação Lava 
Jato. O cientista político Rudá Ricci afirma 

não ver alternativa para Temer, senão ser apeado 
do poder. Ricci confessa que estamos diante do pior 
Congresso de toda a história e que é preciso torcer 
para não assistirmos à destruição da República. Já 
o historiador Luiz Arnaut exorciza a possibilidade de 
uma solução militar para minimizar a crise que, em 
seu bojo, contém ingredientes de elevado potencial 
para desestabilizar os poderes. oPinião – Página 2

Temer
vive seu pior 

momento
desde que
assumiu a

presidência

D
iv

ul
ga

çã
o

A crise financeira, que devasta 
o Brasil, passa longe do mercado 
de casamentos. Contra a maré, 
o setor cresce em média 10,4%, 
ao ano. Otimista, o organizador 
do evento Bem Casados, da Vem 
Casar Comigo Comunicação, 
Fábio de Paula, não tem uma 
receita única para tanto sucesso. 
Ele revela que, antigamente, só 
os pais da noiva arcavam com os 
valores, mas, hoje, os próprios 
noivos entram em cena na hora 
de bancar as despesas no dia do 
“sim”. eConoMia – Página 5

santo antônio em hora extra: 
1 milhão de casamentos são 

realizados anualmente no país

segmento movimentou, em 2015, cerca de r$ 16 bi
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No pr imeiro t r imestre 
deste ano, a taxa de desocu-
pação (perda de empregos 
com carteiras assinadas) fi-
cou na faixa de 13,7%, con-
tra 10,9%, se comparado ao 
ano anterior. Essa realidade 
faz com que o desempre-
gado, demore, em média, 8 
meses para conseguir um 
novo trabalho. Os dados 
foram disponibilizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
eConoMia – Página 4

O apoio dos pais ou responsáveis proporciona um 
aumento de até 15% nas notas dos alunos, segundo 
o estudo do Instituto de Ensino e Pesquisa (Inespar). 
Além disso, um levantamento realizado pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV) mostra a importância do 
incentivo das famílias no sentido de evitar que os 
alunos deixem de frequentar a escola. Havendo este 
apoio, a evasão cai em 64%. geral – Página 10

Corrida de rua cai no gosto brasileiro esPOrtes
–

Página 12

Presença dos pais estimula  
evolução dos filhos na escola D
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Quem perde emprego 
demora 8 meses para 
retornar ao mercado

CD dos Beattles,
Sargent Pepper’s
completa 50 anos cu

lt
u

rA
 –

 P
ág

in
A 

8

Divulgação

D
iv

ul
ga

çã
o



22 EDIÇÃO DO BRASIL
20 a 27 de maio de 2017O P I N I Ã O

EDITORIAL

Eujácio Antônio Silva (Editor-responsável)

Avenida Francisco sá, nº 360 • bairro Prado • belo Horizonte • mg • ceP 30411-145

editado sob a
responsabilidade
de Mantiqueira
editorial ltda.

Administrativo/Financeiro:
Luiz Gherardi Marinho
financeiro@jornaledicaodobrasil.com.br
Comercial:
comercial@jornaledicaodobrasil.com.br
Redação:
redacao@jornaledicaodobrasil.com.brdistribuição nas bancas: r$ 0,50 / a distribuição dirigida é gratuita

telefones: (31) 3291-9080 / (31) 3047-8271

EquipE: 
Revisão: Diego Santiago
Jornalistas: Ariane Braga, Daniel Amaro e Loraynne Araujo
Repórter fotográfico: Neilton Sávio
Diagramador e designer: Cristiano Iderlandes
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa
Estagiária:
Natália Macedo

PublicitáriO
hyeribeiro@gmail.com

ariane braga,
loraynne araujo e

nátalia Macedo

Articulistas:
Opinião: Hyé Ribeiro, José Maria Trindade, Mário Ribeiro,
Paulo Passos e Rodrigo Flausino.
Economia: Antônio Balbino, Bruno Falci, José Agostinho Neto, 
Roberto Fagundes e Roberto Simões.
Esporte: Emanuel Carneiro, Luiz Carlos Alves, Luiz Carlos 
Gomes e Wanderley Paiva.
Colunistas: Acir Antão e Paulo Pedrosa.

www.edicaodobrasil.com.br

Hyé ribeiro

Desestabilização nacional 

De acordo com Ricci, a inconstância que 
assola a política no Brasil se iniciou com o 
impeachment da ex-presidente Dilma Rous-
seff (PT) que, em sua visão, fez um governo 

desastroso no último ano de seu primeiro mandato e 
após a reeleição. Para ele, neste período, a petista, 
influenciada pela perda de capitais estrangeiros e 
com receio de uma repercussão negativa da Copa 
de 2014, fez políticas que começaram a desagradar 
a população, empresariado e a classe política. “Ela 
entrou em uma campanha eleitoral muito apertada 
e, o fato de insistir em destruir o currículo de seus 
concorrentes, Marina Silva (Rede) e Aécio Neves 
(PSDB), visando atacar a biografia e não o programa 
dos candidatos, criou inimigos e não adversários”.

Segundo o cientista, o impeachment foi um desas-
tre maior que o governo Dilma e acrescenta que se 
ela estivesse no poder até hoje, o PSDB seria eleito 
em 2018. “O erro desse pessoal foi ter pressa para 
assumir um governo de um país em crise econômica. 
Além disso, pioraram os indicadores sociais – que 
manchou ainda mais a imagem deles. Só faltava 
mesmo os dados da Operação Lava Jato para que 
esse governo acabasse melancolicamente”.

E o cenário continua ruim. “Esse Congresso é o pior 
da história da República e é composto, em sua maioria, 
pelo baixo clero, ou seja, político que não tem enverga-
dura e vive da alimentação de pequenas verbas de sua 
base eleitoral. Eles não tem projeto nacional e estão com 
medo da JBS denunciá-los. E pelas informações, me-
tade vai ser delatado, devido à financiamentos ilícitos”.

“após delação da Jbs, teremos
praticamente a república destruída”

Muitos são os desdobra-
mentos após o escân-
dalo político envolvendo 
o empresário da JBS, 

Joesley Batista, o presidente Mi-
chel Temer (PMDB) e o senador 
afastado Aécio Neves (PSDB). 
Para tentar compreender o mo-
mento histórico no qual estamos 
vivendo e como ficará o futuro 
do país depois da denúncia, o 
Edição do Brasil ouviu o cientista 
político Rudá Ricci e o historiador 
Luiz Arnaut. 

O cientista ressalta que o 
momento é catastrófico. “A prisão 
de Andrea Neves – irmã de Aécio 
– muda tudo, os fatos acontecerão 
muito rápido. Após delação da 
JBS, nós teremos praticamente 
a República destruída. A partir de 
agora, é preciso ter muita calma”. 

Devido essa instabilidade, 
Ricci confidencia que entrou em 
contato com alguns parlamentares 
e esses disseram que a queda de 
Temer é questão de tempo. “Antes 
do pronunciamento do presidente, 
eles evitavam a renúncia, o im-
peachment e, principalmente, as 
eleições diretas, que significariam 
mudanças por meio de Emenda 
Constitucional. A saída mais tran-
quila seria acelerar a sentença 
do Tribunal Superior Eleitoral 
do julgamento da chapa Dilma/
Temer. Outro caminho possível 
seria fazer com que a ministra 
Cármen Lúcia assuma o processo 
de convocação da eleição indireta. 
Para isso ocorrer, teriam que elimi-
nar da linha sucessória da presi-
dência: o presidente da Câmara e 
do Senado, ambos denunciados”.

Futuro 

H istoricamente, o Brasil já passou por 
diversas crises de cunho institucional, 
como em 1945, quando o então pre-
sidente Getúlio Vargas foi deposto; 

1954, período onde houve vários discursos 
contra a corrupção, semelhante ao que vi-
vemos hoje; e 1964, ano em que ocorreu o 
golpe militar, devido as crises anteriores. Para 
o historiador Luiz Arnaut, o momento político 
do país se difere em relação aos demais já 
vividos pela judicialização do processo. “Por 
mais que se perceba que o debate é político, 
ele está vindo travestido de uma forma judicial, 
seja de Curitiba ou do Supremo. Antes, você 
tinha uma grande campanha política contra a 
pessoa, agora se tem uma investigação”.  

Segundo Arnaut, apesar de algumas pes-
soas estarem pedindo a intervenção militar 
para tentar controlar o cenário atual, as forças 
armadas não farão isso novamente. “A primeira 
não rendeu os resultados esperados e agora 
tem-se uma geração de militares formados 
depois da Constituição de 1988 que possuem 
uma mentalidade diferente. No entanto, nada 
impede que isso aconteça, as coisas estão 
mudando muito rápido”.

Ricci acredita que, para 2018, o ex-presi-
dente Lula (PT) voltará a comandar o país. “O 
governo Temer colocou o Lulismo, novamente, 
no poder e levará o PT para a quinta vitória 
consecutiva”.

Brasília pós-JBS

R icci elucida que o 
futuro da nação é 
incerto e isso co-
meçou a partir do 

momento que o peeme-
debista assumiu o poder. 
“É ev idente que Temer 
não te r ia  popu lar idade 
e para piorar a situação 
resolveram baixar uma série 
de reformas que destroem 
o estado social brasileiro. 
Isso most ra  a  esta tura 
nanica deles do ponto de 
vista intelectual”.

Para ele, o impedimento 
do presidente seria mais rá-
pido que o da Dilma, pois a 
base de Temer é mais fraca 
do que a da petista. “O Temer 
vai sair, mas a questão cen-
tral é evitar uma espécie de 
confronto entre os poderes. A 
situação do PSDB é tão ca-
ótica que apresentaram uma 
proposta de impeachment. O 
PTN saiu da base do gover-
no, ou seja, as reformas da 
previdência e trabalhista já 
não têm mais como atingir o 
quórum”.

O governo Temer
colocou o Lulismo,

novamente, no
poder e levará o PT
para a quinta vitória

consecutiva”

Que país é este?

Desde o dia 17 de maio, o mundo parou para saber o que exa-
tamente está acontecendo no Brasil. Ao que tudo indica, o pre-
sidente da República que já claudicava, terminou por sucumbir 
diante de um verdadeiro cipoal de denúncias que o coloca no 

olho do furacão. No entanto, contrariando as análises políticas, no dia 
seguinte, Michel Temer (PMDB) disse em poucas palavras: “Não renun-
ciarei”. A fala foi pronunciada, mesmo ele sabendo que todo o país tem 
consciência de que seu nome está enlameado na Operação Lava Jato 
e de que o presidenciável foi citado diversas vezes na delação prestada 
por Cláudio Melo Filho, da Odebrecht.

Ao decidir lutar pela permanência no cargo, o chefe da nação acaba 
expondo ainda mais, e de maneira exacerbada, a imagem negativa do 
Brasil, perante outros países do mundo. Essa decisão traz, em seu bojo, 
o peso de transmitir ao exterior a nefasta fidúcia, tão disseminada, que os 
presos e denunciados nas operações policiais, por desvios de dinheiro 
público, têm um tutor agudo encastelado no Palácio do Planalto. 

A partir disso, as consequências serão conhecidas pela população 
brasileira em breves dias, porém, se sabe que as reações serão drásticas. 
Parlamentares, líderes de movimentos sociais, pensadores políticos e 
outros segmentos da sociedade hão de transformar a insistência de Te-
mer, em permanecer no poder, em uma demonstração clara de desatino, 
próprio de quem não está no pleno exercício das faculdades mentais. A 
conta a ser paga pela população, empresários, trabalhadores e o setor 
produtivo nacional será árdua.  

Entretanto, não é só o caráter do presidente da República que nos 
envergonha. A história de Minas ostenta, a partir de agora, uma mancha 
irreparável diante da decisão das autoridades judiciais, que culminou 
com o afastamento de Aécio Neves (PSDB) do seu cargo de senador. 
Trata-se de uma situação que provoca náuseas aos homens de bem. 
As cenas descritas pelo Ministério Público Federal, de acordo com a 
delação premiada dos dirigentes da JBS, revelam que o tucano mineiro 
se prestou a arrancar R$ 2 milhões de Joesley Batista, dono da empresa, 
para poder pagar os honorários de seu advogado. A verdade é que todos 
sabem que ele é um cidadão abastado financeiramente. Aécio não tinha 
necessidade de se prestar a esse tipo de mesquinharia.

Contudo, essa delação serviu para colocar um ponto final nas inúme-
ras denúncias contra o tucano, que embora citado, em outras vezes, por 
montantes ainda maiores, sempre negava a existência de atos ilícitos por 
ele praticados. Agora, a máscara caiu e Minas está de joelhos, pedindo 
perdão ao povo brasileiro. Com certeza, novas lideranças, baseadas no 
princípio da ética, moral e bons costumes, vão surgir nessa nossa terra. 
Esperamos por dias melhores, urgentemente.

Em 2015 o PSDB, após ser derrotado 
pelo PT, estufou o peito, afinou o 
discurso e apoderou-se da bandeira 

de passar o Brasil a limpo, motivando os 
milhares de brasileiros que iam às ruas 
em busca de um país melhor e mais justo 
e, emparelhando com o PMDB – que até 
aquele momento era vice do governo petis-
ta – e alguns outros partidos, sob a retórica 
da moralidade, articulou o processo de 
impeachment da então presidente Dilma 
Rousseff. Este processo culmina com a 
queda de Dilma, pelo crime de abertura 
de crédito suplementar sem a prévia au-
torização do Congresso. 

Mas, para que o PSDB participasse 
do governo pós-impeachment, foi preciso 
formar coalisão com o PMDB que acabara 
de assumir a presidência. Esse casamento 
foi lastreado pela divisão dos cargos do 
primeiro escalão e pela comunhão no 
principal propósito de incentivarem as 
investigações da Lava Jato, mantendo o 
fogo alto e a metralhadora mirada na cúpu-
la do PT, principalmente, no ex-presidente 
Lula, visando às eleições de 2018. Estava 
pronta a arquitetura da revanche.

Acontece que o fogo se alastrou. As 
investigações foram cumprindo seu papel 
e a justiça atendendo ao seu mister e ao 
clamor social de “passar o Brasil a lim-
po”, investigando a fundo, tudo e todos. 
Até mesmo os arquitetos do projeto, que 
juravam inocência e defendiam com a 
boca cheia e peito aberto a moralidade 
na política. 

Além dos gravíssimos fatos de cor-
rupção que vinham sendo revelados nos 
últimos meses, a metralhadora da Lava 
Jato atingiu a cúpula do PMDB, ferindo 
gravemente o ex-presidente do Senado e 
mortalmente o ex-presidente da Câmara, 
além de ministros, deputados e senadores, 
culminando nesta semana numa verdadei-

ra explosão de culpas comprovadas de 
enormes malfeitos e crimes hediondos. 
Como todo casamento, a união vale na 
saúde e na doença, na alegria e na tris-
teza, a liderança do PSDB desintegra ao 
mesmo passo que desintegra o próprio 
presidente Temer. Abraçados na alegria 
da revanche, abraçados na derrocada. E, 
assim, com a delação do verdadeiro dono 
do mega frigorífico que seria do filho de 
Lula, o governo mergulha numa inédita e 
insustentável crise política, empurrando 
para o fundo do poço a nação brasileira.

Hoje, em meio a manifestações de 
humor e ódio nas ruas, os brasileiros domi-
nam os top trends da internet com palavras 
de ordem e sede de justiça. A sociedade 
se sente traída pelos mentores daquele 
fantástico projeto revanchista e 
pela grande mídia que, em 
prol de seus interesses, 
se apresenta surpresa 
com tais revelações e 
fatos incontestáveis, 
se fazendo de coad-
juvante onde divide o 
protagonismo.

Agora, com o pre-
sidente de honra do 
PMDB, e de fato do 
Brasil, se tornando 
alvo de inves-
tigação autori-
zada pelo Su-
premo Tribunal 
Federal; com 
a debanda-
da do PSDB 
do governo, 
com a pos-
sível de-
lação de 
Eduardo 
Cunha e 

Aécio Neves, a economia desintegrando 
e a opinião pública buscando, mais do que 
nunca, explicações e, mais ainda, justiça 
a qualquer modo, será mesmo que Temer, 
“por não ter nada a temer”, não deveria 
renunciar?

Está cada vez mais claro que o bra-
sileiro quer uma nova política, um novo 
jeito de se fazer política, um novo perfil 
de políticos. Ele quer a constitucional 
contribuição da justiça na promoção 
das mudanças que começam a tomar 
forma expurgando os parasitas que há 
muito tempo sugam a alma do brasileiro. 
Muito embora essa mudança e a me-
lhoria tragam consigo um momentâneo 
sentimento de dor quase insuportável, 
de grande sofrimento, ela é iminente. É 
necessária. É vital.

Portanto, presidente Temer, não 
tema, não teime. Diante dos fatos 
recentes, do casamento falido, 

da arquitetura desastrada e do 
contexto histórico, político e da 
incontestável e absoluta neces-
sidade de um novo Brasil, por 

favor, por nós, renuncie!

temer, não tema, não teime
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deputado será ministro
Em Brasília, tem-se como certa a ida do deputado federal 

mineiro Rodrigo pacheco (PMDB), para o Ministério da Jus-
tiça, no lugar de outro peemedebista, o paranaense Osmar 
Serraglio, que na avaliação da crônica política da Corte, 
não tem se saído bem nestes primeiros meses de comando. 
Atualmente, pacheco é o presidente da influente Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), na Câmara 
Federal.

ausência de mineiros 
Ao ser homenageado com a entrega da Medalha Lucas 

Lopes, o ex-deputado e engenheiro Aloísio Vasconcelos 
disse: “É a primeira vez, desde o Império, que Minas não tem 
um assento no poder central”. Vale dizer que há mais de 200 
anos, quando é formada a equipe dos governos no país, de 
qualquer origem ideologia, sempre havia nomes de represen-
tantes do nosso Estado. Só que desta vez, o presidente da 
República, segundo as palavras do homenageado, resolveu 
virar as costas para Minas.

Cemig e os deputados
“A Cemig está prestes a perder cinco de suas principais usi-

nas para o Governo Federal que, por sinal, está desrespeitando 
um contrato que temos de renovação preferencial, datado de 
2009. Se isso acontecer, vamos perder 50% de nossa capa-
cidade na geração de energia. E, mesmo assim, não há uma 
defesa forte de setores de nosso Estado para tentar abalar o 
governo em Brasília contra essa crueldade. Rogo o apoio in-
condicional dos 50 deputados e dos três senadores no sentido 
de pressionar o presidente da República, os ministros e tudo 
mais que for necessário, para resolver a questão. Carecemos 
da efetiva união dos mineiros”. Um desabafo do presidente da 
Cemig, Bernardo Afonso Salomão de Alvarenga.

Comprando os parlamentares
Ex-deputado constituinte e ex-militante sindical, o advoga-

do paulistano Airton Soares disse em uma entrevista na TV: 
“Está havendo corrupção, em Brasília, diferente do esquema 
Lava Jato. É que o Governo Federal liberou R$ 2 bilhões em 
emendas parlamentares e nomeou uma porção de afilhados 
dos políticos para cargos públicos, cuja contrapartida é votar 
em favor da Reforma da Previdência”.

símbolo da corrupção 
Ainda de São Paulo, o historiador Marco Antonio Villa, 

durante debate na TV Cultura, disparou: “O deputado paulo 
Maluf (PP) é o símbolo da corrupção nacional e, mesmo assim, 
continua todo faceiro pelos quatro cantos do país. Algema nele, 
pessoal”, recomenda o historiador. 

comando do Pt
Reeleita para mais um mandato como presidente do Partido 

dos Trabalhadores (PT) em Minas, a militante política Cida de 
Jesus, em sua primeira entrevista, fez referência aos planos 
do partido para os próximos anos e aproveitou para alfinetar 
Temer (PMDB). “Ele disseminou a política do ódio em nosso 
Brasil. Além disso, está acabando com as conquistas sociais 
da população mais humilde. Assim, não é possível. Vamos 
trabalhar para mudar este cenário”, disse.

recomendação do ministro
Na qualidade de ex-presidente do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF), Ayres Britto mandou um recado ao juiz Sérgio 
Moro, operador da Operação da Lava Jato. “Em qualquer 
circunstância, a Justiça tem de se manter ereta. Não pode se 
submeter, não deve claudicar. Assim, como os políticos não 
devem deixar de ser políticos, a Justiça não pode abrir mão 
de fazer Justiça”, relembrou o ex-membro da Corte Superior. 

Comentário único – Resta saber se o influente juiz estaria 
com tempo e disposição para ouvir conselhos. 

governo sem expressão
Quando soube de pesquisas apontando a desidratada 

popularidade do presidente Temer (PMDB), na média de 5% 
em todo país, o professor e cientista político da UFMG, Leo-
nardo Avritzer, disse: “Daqui a pouco a sondagem sobre a 
popularidade dele vai dar traço, ou seja, zero. E aí se comprova 
a falta de expressão do atual governo, que só está de pé por 
conta do apoio recebido no Congresso Nacional”.

sucessão em Minas
Quem tem a oportunidade de manter contato com o 

vice-governador, Antônio Andrade (PMDB), ouviu sua opinião: 
o PMDB topa aliança com qualquer grande partido, desde que 
a sua sigla seja cabeça de chapa. Nos bastidores, Andrade 
ensaia uma aproximação com o PSDB. Resta saber o que 
pensam os demais membros do partido, inclusive os deputados 
estaduais que, atualmente, não rezam a mesma cartilha de 
Andrade. Coisa da política mineira. 

Onze nomes compõem quadro
sucessório para próximo ano

Daqui a exatos 12 meses serão inicia-
dos os movimentos finais em relação 
às eleições de 2018. Por enquanto, 
aumentam, dia a dia, as especulações 

sobre o tema. A última novidade que circulou 
nos bastidores da Assembleia foi à informação 
extraoficial, indicando que o marqueteiro Paulo 
Vasconcelos, ligado ao tucano Aécio Neves, 
teria sido contratado para iniciar os primeiros 
retoques em um projeto de marketing do prefeito 
de Betim, Vittorio Medioli (PHS), como provável 
futuro candidato ao posto de chefe do Executivo 
mineiro. Medioli é um dos 11 nomes interessa-
dos em discutir a sucessão para governador. 

Encabeça a lista o governador Fernando 
Pimentel (PT); seguido pelo senador Antonio 
Anastasia (PSDB); o presidente da Fiemg, Olavo 
Machado; o ex-presidente da ALMG, Dinis Pi-
nheiro (PP); o deputado federal Rodrigo Pache-
co (PMDB); o vice-governador Antônio Andrade 
(PMDB); o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PHS); 
o atual presidente da ALMG, Adalclever Lopes 
(PMDB); o ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB); 
e o ex-governador Alberto Pinto Coelho (PP).

Políticos experientes, como o deputado 
Ivair Nogueira (PMDB), avaliam que, se o 
pleito fosse hoje, a discussão sobre o assunto 
seria em torno desses nomes. Para alguns 
cientistas da cena política, dificilmente apa-
receria uma nova figura para disputar a pre-
ferência dos cerca de 16 milhões de eleitores 
mineiros em uma eleição onde, por enquanto, 
a incerteza é grande, especialmente, quanto 
ao financiamento de campanha, implementa-
ção de cláusulas de barreiras e outros itens 
em discussão, no Congresso Nacional, e com 
possibilidade de mudar o roteiro do colégio 
eleitoral do próximo ano.    

No momento, o maior trunfo está nas mãos 
de Pimentel. Ele, ao invés de ficar debatendo 
seus problemas relacionados à Justiça, colocou 
o pé na estrada e tem visitado, semanalmente, 
três regiões do Estado, claro que sempre levan-
do algum tipo de benefício para as prefeituras 
por onde passa. 

Já Kalil tem se mantido em silêncio sobre a 
sucessão. Enquanto que o deputado Rodrigo 
Pacheco, atual presidente Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Fe-
deral, bem avaliado nas últimas pesquisas, tem 
desenvolvido um diálogo com outras lideranças, 
inclusive com o PSDB. Então, no momento, ele 
teria dois padrinhos fortes: Anastasia e Andrade, 
que também é o presidente do PMDB estadual.

A cena é favorável a Pacheco, pois, ele, 
juntamente com outro pré-candidato Dinis Pi-
nheiro, por enquanto, estão fora da famigerada 
lista da delação premiada da Operação Lava 
Jato. Atualmente, sem mandato, Pinheiro já 
tem agenda de contatos políticos até o final 
de julho. Assim, ele vem realizando visitas a 
lideranças dos mais diferentes segmentos em 
todas as regiões de Minas. Seu entusiasmo foi 
maior, a partir deste mês, quando o seu nome 
apareceu com uma boa avaliação nas pesquisas 
realizadas por institutos.

 Lacerda ainda está hibernado. Depois de 
ter o seu nome mencionado ao recebimento 
de valores irregulares para sua campanha de 
prefeito, ele estaria esperando para ver o que 
vai ser de seu próprio futuro político. 

Amigos próximos a Andrade estão com 
expectativa de que ele assuma o Governo do 
Estado em um prazo de 90 dias. Se isso ocorrer, 
todo o quadro sucessório seria alterado, pois 
na condição de governador, ele, com certeza, 
tentaria a reeleição. Mas, no momento, esse 
assunto pode ser avaliado apenas como uma 
conjectura.

Vittorio Medioli está na lista
dos prováveis candidatos

Vice-governador Antônio Andrade tem
expectativa de assumir o governo estadual

Medioli é um
dos 11 nomes
interessados em
discutir a sucessão
para governador

Amigos próximos a
Andrade estão com

expectativa de
que ele assuma o

Governo do Estado

Estado fortalece política de transparência
e combate à corrupção nos órgãos públicos

Ações em andamento
Até a publicação do decreto, a CGE já havia 

iniciado projetos internos que se tornarão mais 
efetivos com a chegada do PMPI. Desde o início 
deste ano, a Controladoria realiza um mapea-
mento e diagnóstico para, na sequência, elaborar 
um guia da integridade pública. Outra ação é a 
implantação e o fortalecimento dos programas 
de compliance nas fundações de apoio. A CGE 
tem se reunido constantemente com as funda-
ções para que sejam implantados mecanismos 
de detecção de fraudes e elaborados manuais de 
instrução para o fomento à integridade.

Pensando em ampliar a inserção dos 
cidadãos, a CGE está desenvolvendo, 
junto ao Sistema Mineiro de Inovação 
(Simi), Fundação de Amparo à Pesquisa 
de Minas Gerais (Fapemig) e Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômi-
co, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(Sedectes), o aplicativo que irá possibilitar 
acompanhar a aplicação dos recursos pú-
blicos. A princípio, o  planejamento é que o 
aplicativo comece a funcionar até metade 
do próximo ano.governador de Minas, Fernando Pimentel

Go
ve

rn
o 

de
 M

in
as

amams pede medida provisória
para renegociar dívidas rurais
A Associação dos Municípios da 

Área Mineira da Sudene (Amams) 
e a Associação dos Sindicatos dos 
Produtores Rurais do Norte de Minas 
(Aspronorte), solicitaram ao Ministério 
da Fazenda a expedição de nova Me-
dida Provisória para a renegociação 
das dívidas rurais, que irão beneficiar 
os produtores rurais do Norte de 
Minas e Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri, para financiamentos realiza-
dos até o ano de 2016.

O presidente da Amams e pre-
feito de Bonito de Minas, José Reis, 
e o presidente do Sindicato Rural de 
Januária, Marcos André Campos da 
Mota, representaram os ruralistas 
da Sudene e se reuniram com o 
secretário-adjunto de Política Agrícola 
e Meio Ambiente do Ministério da Fa-
zenda, Ivandré Montiel da Silva, para 
tratar da medida provisória.

O pleito é que essa nova Medida 
Provisória estenda os benefícios da 
Lei Nº 13.340, de 28 de Setembro 
de 2016, antes Medida Provisória 
733. Essa media é necessária para 
que seja autorizado o rebate para 
liquidação das operações de crédito 
rural referentes a uma ou mais ope-
rações do mesmo mutuário, contrata-
das até 31 de dezembro de 2016 com 
o Banco do Nordeste do Brasil, Banco 
do Brasil ou Banco da Amazônia, com 
recursos oriundos, respectivamente, 
do Fundo Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE).

Esta medida também deve 
abranger os financiamentos com 
recursos mistos dos referidos Fundos 
com outras fontes e bancos de desen-
volvimento como o BNDES, BDMG e 
Cooperativas de Créditos, relativas 
a empreendimentos localizados na 

área de abrangência da Superin-
tendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). 

O presidente José Reis, salienta 
que a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Estado de 
Minas Gerais (Emater-MG), atesta 
que esta é a pior seca dos últimos 
80 anos, com os piores indicadores 
de chuvas e que busca com essa 
medida, contribuir para que os 
produtores rurais tenham condições 
de passar por esse momento crítico 
de seca.

A Amams salienta ainda que o 
Plenário do Conselho Deliberativo 
da Sudene , em sua 20ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 12 de 
dezembro de 2016, manifestou junto 
ao Conselho Monetário Nacional 
a  Moção 5, de apoio pela renego-
ciação das condições de financia-

mento das operações rurais dos 
fundos constitucionais, contratadas 
no período de 2012 a julho de 2016, 
quando as estiagens alcançaram seu 
nível mais crítico, como também, a 
renegociação das dívidas, incluindo 
as demais fontes de financiamento 
de crédito rural.

Presidente da amams, José reis
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O governador Pimentel (PT) instituiu por 
meio do decreto nº 47.185, o Plano Mineiro de 
Promoção da Integridade (PMPI). O decreto, 
publicado no Diário Oficial do Estado, apresenta 
as diretrizes e os objetivos do PMPI que, na 
prática, vai mapear, consolidar e difundir ações 
que promovam a transparência, a ética e a pro-
bidade nos órgãos e entidades da administração 
pública estadual.

“O decreto é fundamental para colocarmos 
em prática várias ações de prevenção à corrup-
ção na administração pública. Com a Lei Anticor-
rupção, regulamentada em 2015, os programas 

de integridade ganharam ainda mais relevância. 
Quando o Estado de Minas Gerais desenvolve 
e publica o decreto, mostra que está à frente do 
tempo e que se destaca no fomento à integri-
dade no Brasil”, enfatiza o controlador-geral do 
Estado, Eduardo Martins de Lima.

A Controladoria Geral do Estado (CGE) será 
a responsável por conduzir a elaboração dos 
planos de integridade de acordo com as neces-
sidades de cada órgão e entidade que compõem 
a estrutura do Governo Estadual. “Uma socie-
dade íntegra não é aquela que mais se pune. 
Queremos com o plano promover a cultura 
da honestidade e um combate incessante à 
corrupção”, frisa o controlador-geral do Estado.

O PMPI também vai incentivar parceiros 
externos, como empresas e Organizações Não 
Governamentais (ONGs) – sobretudo aquelas 
que mantêm relações contratuais com o Estado, 

a adotarem planos de integridade. “A ideia é de 
fomentar uma cultura de integridade com par-
ceiros externos, levar essa mensagem a eles. 
Mostrar que, para se relacionar com o poder 
público estadual, tem que ter conduta ética”, 
esclarece o subcontrolador de Governo Aberto 
da CGE, Márcio Almeida do Amaral.

O plano ainda prevê a presença da socie-
dade civil na gestão pública, permitindo que os 
cidadãos participem da formulação das políticas 
e fiscalizem, de forma permanente, a aplicação 
dos recursos públicos.

“O decreto reflete a política do atual Governo 
do Estado de incentivar a comunicação com o ci-
dadão, de empoderar o cidadão. Vamos melho-
rar a política de prestação de contas, o acesso 
à informação e nos aproximar do cidadão, que 
poderá contribuir para o aperfeiçoamento das 
políticas públicas”, salienta Amaral.
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http://www.fapemig.br/
http://www.fapemig.br/
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.tecnologia.mg.gov.br/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/governador/biografia
http://www.iof.mg.gov.br/
http://www.cge.mg.gov.br/
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saco de pancada
Com certeza o juiz Sérgio Moro vai fazer parte da história 

do Brasil por sua postura. Mas, nem por isso, ele é unanimidade 
nacional. A experiente cientista política mineira, a professora 
Helcimara Telles, foi irônica ao saber que ele havia criticado o 
estilo de governo de coalizão. “Ele não deve entender nada de 
política. No Brasil, depois do regime militar, todos os governos 
tiveram que fazer alianças. Ou seja, estabeleceram coalizão 
sim, afinal, não adotamos o parlamentarismo”.  

tucano na moita
Com essa onda nacional de denúncias contra políticos de 

ideologias diferentes e de credos múltiplos, quem puder ficar 
no anonimato, certamente, estará se preservando. Esse é o 
caso do deputado federal Marcus pestana (PSDB). Ele é ex-
-presidente do partido em Minas e foi secretário de Saúde na 
gestão Aécio Neves. E mesmo com a delação contra o seu 
chefe, o parlamentar não se manifestou publicamente para 
defendê-lo. Uma espécie de filho ingrato.

A vez da Jbs
Com experiência de anos como advogado em São Paulo e 

Brasília, o jurista Roberto Delmanto Jr., disse ter tido acesso 
a informações privilegiadas que demonstra a possibilidade de 
delação premiada do ex-ministro Antonio palocci envolver os 
financiamentos estratosféricos do BNDES. E isso pode piorar 
ainda mais a situação da JBS, frigorífico que pelos comentários 
dos bastidores pertence também ao filho do ex-presidente Lula 
(PT). É aguardar pra conferir.

reforma milionária 
Com sua estrutura já envelhecida pela ação do tempo, o 

Minascentro carece de uma completa reforma. E pelos cálculos 
da atual diretoria serão necessários investimentos da ordem 
de R$ 15 milhões. Muita grana, com certeza. 

Prefeitos inoportunos
Recentemente houve um encontro de prefeitos em Belo 

Horizonte, cujo evento não compareceram o governador 
Fernando pimentel (PT) e o presidente da Assembleia, 
Adalclever Lopes (PMDB). Os seus inimigos diziam que a 
ausência tinha a finalidade de evitar o encontro de ambos com 
o vice-governador Antônio Andrade (PMDB). Mas, segundo 
informações de bastidores, o chefe do Executivo foi orientado 
a se ausentar para não ouvir dezenas de reivindicações dos 
municípios, todos em dificuldades financeiras. Aliás, falta de 
dinheiro é o mesmo problema que assola o Governo Estadual. 

Moldura petista 
Encalacrado nas delações da Operação Lava Jato, o 

ex-presidente Lula (PT), tem confidenciado a amigos sobre 
a necessidade de se preservar o partido. Mas, na opinião do 
historiador paulistano, Leandro Karnal, isso é impossível. Um 
é a cara do outro. “O Lula e uma moldura do PT. Então, se um 
sucumbir, o outro vai de roldão”, prevê. 

Comentário final. Os petistas mais fiéis não têm motivo 
algum para adotar essa frase do historiador de São Paulo. Eles 
não acreditam na condenação do Lula e consideram o PT o me-
lhor partido de esquerda da América do Sul. Cruz credo, gente!

lula, o retorno
Aqui, em Minas, o deputado Cristiano Silveira (PT), consi-

dera que toda essa onda de denúncias contra o ex-presidente 
Lula (PT) tem a finalidade de afastá-lo de vez da cena política, 
por temer o seu retorno de maneira triunfal à Presidência da 
República. Será? 

sávio na assembleia
Mês passado, quando manteve contato com os secretários 

municipais de Saúde de diversos municípios, o atual secretário 
de Estado da Saúde, deputado Sávio Souza Cruz (PMDB), 
não negou, nem confirmou notícias indicando que, em junho, 
ele deixaria a Pasta para retornar à sua cadeira de parlamentar. 

reforma comprometida
O projeto de reforma política começa a ganhar corpo nos 

bastidores do Congresso Nacional. Paralelamente, os peque-
nos partidos entram em campo visando evitar que as denomi-
nadas siglas menores fiquem de fora do fundo partidário. Será, 
sem dúvida, um duelo de gigante.

Pequenos partidos 
Minas Gerais, ao lado de São Paulo, tem uma quantidade 

enorme de pequenos partidos, mais conhecidos no meio político 
como siglas de aluguel. 

Prefeito concentrador
Qualquer decisão emanada do prédio da Prefeitura de BH 

depende de uma autorização expressa do prefeito Alexandre 
Kalil (PHS). Essa é a pilhéria mais comum, ouvida nos corre-
dores da Assembleia Legislativa. Ironias à parte, o chefe do 
Executivo, de acordo com informações de bastidores, mantém 
a administração debaixo de sua caneta. 

 

absurdo revelado
O governo do Paraná gastou R$ 110 mil para bancar o custo 

logístico da Polícia Militar (PM) durante a operação de seguran-
ça organizada para o depoimento do ex-presidente Luiz inácio 
Lula da Silva (PT) na Justiça Federal, em Curitiba. O petista 
foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro no dia 10, em uma das 
ações penais em que é réu na Operação Lava Jato. É o Brasil!

Onze empresas mineiras dos setores 
de alimentos e bebidas estiveram 
presentes em Shanghai participan-
do do projeto “Minas na China”, 
missão de prospecção de negócios 

para exportadores mineiros no país asiático.
A missão é organizada pela Agência de 

Promoção de Investimento e Comércio Exte-
rior de Minas Gerais (Indi), em parceria com 
a Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais (Fiemg). Representantes das 
empresas participaram das feiras China Import 
Expo (CIE) e SIAL China, de visitas técnicas 
e de rodadas de negócios com importadores 
chineses.

Além do apoio técnico do Indi e Fiemg, a 
comitiva mineira contou com o apoio formal do 
Governo da Província de Jiangsu e do Conselho 
Chinês para a Promoção do Comércio Interna-
cional (CCPIT).

 “A missão para a China é a concretização 
de uma retomada da relação entre Minas e o 
estado irmão de Jiangsu. Faz parte também da 
nova atribuição que o Indi assumiu, de promover 
a exportação de pequenas e médias empresas 
do estado”, afirma a diretora-presidente do Indi, 
Cristiane Serpa.

As empresas que participaram da comitiva 
mineira são majoritariamente de pequeno porte, 
com produtos de alta qualidade, como geleias, 
mel e derivados, pão de queijo, alimentos à base 
de mandioca, cacau, cachaças e cafés.

“São empresas sem experiência no proces-
so exportador, mas com produtos diferenciados, 
de qualidade e capacidade global, exatamente 
o que os chineses buscam. Então nós acredita-
mos que eles tenham potencial para desenvol-
ver esse mercado”, completa Cristiane.

 Além de acompanhar de perto as empresas 
no processo de exportação, antes e depois 

da missão, o Indi vai promover parcerias com 
compradores, o consulado e órgãos governa-
mentais. Antes de aterrissar na China, uma das 
empresas já recebeu demanda para exportação, 
equivalente a cerca de 90 mil dólares, negócio 
que deve ser confirmado. 

Por meio da Frente da Gastronomia Mineira 
(FGM), três chefs de cozinha de Minas Gerais 
promoveram produtos mineiros em degustações 
nas duas feiras. Edson Puiati, Gabriel Trillo e 
Luca Bahia foram selecionados para levar a 
tradição culinária mineira na China.

 “Especialmente para o público chinês, que 
não conhece uma boa parte dos produtos de 
Minas, levar os chefs para apresentar a nossa 
comida, o alimento que estamos oferecendo 
para exportação, e mostrando como ele pode 
ser cozinhado, é uma forma de fazer com que 
esse mercado entenda os nossos produtos”, 
explica Cristiane.

Durante muitos anos eram atribuídas à 
profissão de vendedor características 
como uma boa conversa, o uso de fra-
ses de efeito e o conhecimento apenas 

sobre o produto. O mundo das negociações, 
no entanto, mudou muito! De tempos para cá, 
muito por conta da facilidade de acesso que o 
comprador passou a ter às informações, fatores 
como uma boa capacidade investigativa, uma 
argumentação segura, credibilidade e agilidade 
no atendimento passaram a ser mais importan-
tes para que o vendedor concretize seu objetivo.

Nada disso, porém, é mais importante que 
entender o cliente, uma qualidade que faz com 
que todas as demais ganhem valor para quem 
está comprando. O “bom atendimento passa, 

inevitavelmente, pelo bom entendimento”, esta 
é a máxima a ser praticada diariamente por 
vendedores e vendedoras! Para bem atender 
o cliente, é imprescindível entender sua exata 
necessidade, saber o que ele procura para re-
solver essa necessidade, para que, então, seja 
possível supri-la da maneira mais eficiente.

O profissional de vendas precisa desenvol-
ver sua capacidade investigativa, sua capaci-
dade de perguntar com o interesse genuíno de 
ajudar o comprador. Quando é bem atendido, o 
cliente naturalmente passa a dar valor a isso. 
E valor não é algo que podemos comprar ou 
produzir, valor é algo que ganhamos que é en-
xergado ou não e, por fim, é dado pelo cliente 
- “ou o cliente lhe dá valor ou não dá”. E é aí 

que entra a chave para que o resultado apareça 
nos números: quando o cliente valoriza algo, o 
vendedor passa a ter direito de cobrar por isso, 
de pôr um preço em seu serviço ou produto e 
de ver seu resultado ampliado.

A função de um vendedor profissional 
nada mais é que conquistar o direito de cobrar 
por aquilo que oferece. Para isso, é preciso 
estar preparado, saber o momento de ouvir, 
fazer as perguntas na hora certa, ir para uma 
reunião já sabendo do que se trata conhecer 
tudo sobre o produto, ser mais que um folheto 
ambulante, fazer o cliente enxergar valor no 
que está oferecendo. É preciso estar treinado 
para ter o melhor entendimento e, consequen-
temente, oferecer o melhor atendimento!

Como entender a real necessidade do cliente?

Governo apoia empresas mineiras 
em missão de negócios na China

brasileiros estão com dificuldades
para voltar ao mercado de trabalho

Taxa de desemprego é de 13,7%

A crise econômica ainda causa reflexos 
na vida dos brasileiros. Um exemplo é 
a quantidade de pessoas que perderam 
o emprego no auge da recessão, há 

aproximadamente 2 anos, e ainda não con-
seguiram outra vaga no mercado de trabalho. 
De acordo com o levantamento realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), relativo à Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), a taxa 
de desocupação ficou em 13,7% no trimestre 
encerrado em março de 2017. Esse índice é 
superior à igual período no ano passado, quando 
o valor foi de 10,9%.

Com o número de desempregados aumen-
tando, a recolocação profissional têm se tornado 
cada vez mais difícil. Segundo dados de um estu-

do realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC), leva-se, em média, 8 meses para que 
isso ocorra. Porém, os números não conseguem 
traduzir o que a falta de ocupação pode causar.    

Fernanda Paula Teixeira dos Santos, 47, 
foi uma dessas pessoas que ficaram desem-
pregadas devido à crise financeira. Professora 
das séries iniciais, ela conta que está 2 anos 
sem trabalho e, por isso, acumula uma dívida 
de, aproximadamente, R$ 9 mil. “Na minha 
área existem poucos empregos e os que ainda 
restam, querem pagar muito pouco”. 

O mesmo acontece com o gerente de marke-
ting, Rodrigo Amaral, 40. Ele possui um currículo 
vasto, tanto em experiências profissionais - o 
seu último emprego foi de coordenador da co-
municação de uma multinacional da mineração 
- quanto acadêmicas - graduado em publicidade, 
duas pós-graduações em Comunicação e um 
MBA em Marketing.  

Amaral conta que já mandou mais de mil 
currículos e até contratou uma empresa tentan-
do uma nova recolocação profissional. “Fiquei 
um ano com eles e não conseguiram arranjar 
nenhuma entrevista sequer”. 

Antes de ser demitido, em 2014, ele, por ter 
uma boa remuneração, conseguiu economizar, 
fato que o ajudou a não estar endividado. Po-
rém, teve que se desfazer de um carro e uma 
casa, juntos avaliados em R$ 150 mil, para 
conseguir se manter neste período. “Acho que, 
esse ano, as coisas estão começando a entrar 
no eixo, porque a economia parou de piorar e 
vários indicadores melhoraram muito. Pelo que 
tenho visto, os empresários estão, aos poucos, 
reconquistando a confiança no país”. Atualmen-
te, o gerente está prestando consultorias até 
conseguir voltar para alguma empresa.

recolocação
A consultora de carreira Silvana Barros diz 

que, para voltar ao mercado de trabalho, é impor-
tante reativar os contatos de empregos anteriores 
ou com pessoas com as quais conviveu durante a 
faculdade ou cursos, criando o que chamamos de 
networking. “Quanto mais gente souber e puder 
te indicar, mais chances de recolocação”.

Para além do networking, a consultora ressalta 
que é fundamental manter uma conta no LinkedIn 
- rede social que possui vagas de emprego -, sites 
com esse foco e eventos da sua área.     

Silvana acredita que um bom currículo deve 
ter apenas as informações essenciais, como 
nome completo, idade, estado civil, e-mail 
profissional, telefone, cidade e as experiências 
profissionais, sendo que esses dados devem 
ser atualizados com frequência. As demais 
questões, por exemplo preferências e perfil, 
se interessar ao contratante, será perguntado 
durante o encontro. “Em uma entrevista pro-
fissional se analisa tudo, mas de uma maneira 
geral, observamos mais os desafios que esta 
pessoa já enfrentou ao longo da carreira e a 
maneira como se comporta e comunica”.recolocação profissional têm se tornado cada vez mais difícil
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http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/05/10/interna_politica,868096/nao-solicitei-nao-recebi-nao-paguei-e-nao-tenho-nenhum-triplex-di.shtml
http://www.indi.mg.gov.br/
http://www.indi.mg.gov.br/
http://www.indi.mg.gov.br/
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Os mineiros conhecem bem a força do diálogo, da liberdade e da democracia. Por isso, na 
Assembleia Legislativa, os representantes do povo debatem ideias e consultam a população 
para criar leis que tragam mais qualidade de vida e desenvolvimento para o campo e a cidade. 
Participe! É com você que a Assembleia se torna, cada vez mais, o poder e a voz do cidadão. almg.gov.br

Acompanhar as constantes mu-
danças e exigências do mercado, 
administrar os altos e baixos da 
economia e lidar com a concorrência 
são alguns desafios enfrentados pelos 
empresários no dia a dia e requerem 
muito planejamento, preparo e ca-
pacitação. “Conhecer as melhores 
técnicas de marketing e vendas, ter 
consultoria jurídica e contábil e utilizar 
ferramentas de controle de estoque 
e finanças são alguns pontos estra-
tégicos para o bom gerenciamento 
dos negócios”, explica o presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Belo Horizonte (CDL/BH), Bruno Falci. 

Uma cartilha elaborada pela 
CDL/BH, em parceria com o Sebrae, 
e intitulada “Grandes dicas para os 
pequenos negócios”, 
esclarece algumas 
dúvidas muito co-
muns a empresá-
rios e orienta sobre 
planejamento para 
auxiliar na gestão 
mais efetiva das em-
presas. 

Segundo consta 
na publicação, ao 
pensar em trabalhar 
estratégias de ma-
rketing, por exemplo, 
o comerciante pre-
cisa, antes de tudo, 
definir quem é seu 
cliente. Conhecendo 
seu público e enten-
dendo suas necessidades, a efetivi-
dade das vendas será muito maior. 
“Quando definimos um tipo de cliente, 
não estamos excluindo outras pesso-
as que desejam comprar nossos pro-
dutos. Todos são bem-vindos, porém, 
os esforços de marketing devem ser 
direcionados aqueles que mais con-
somem em sua loja ou que têm mais 
propensão a consumir”, analisa Falci. 

O mix de produtos é outro ponto 
importante, que deve estar bem 
delimitado. Atender a todos e em 
tudo é impossível e, essa prática, 
além de confundir o cliente, requer 
investimentos e custos altos. Nesse 
sentido, utilizar um bom software de 
gestão pode fornecer informações 
precisas de controle do estoque, auxi-
liando o lojista na compra de produtos 
mais adequados na composição do 
portfólio.

Ainda de acordo com a publi-
cação, o preço é um dos fatores 
que merece mais atenção. Preços 
adequados não têm que ser, neces-
sariamente, baixos. Devem estar na 
faixa de possibilidade de pagamento 
para o perfil de clientes definido pela 
empresa, além disso, devem ser com-
patíveis com o que é praticado pela 
concorrência. E, também precisam 
levar em consideração fatores como 
a demanda, os impostos, a comissão 
dos vendedores e os custos fixos da 
loja. “Todo cliente preza por qualidade, 
mas, sem dúvida, quer encontrar pre-
ços acessíveis atrelados a produtos 
qualificados. Por isso, a composição 
do preço deve considerar tais aspec-
tos”, destaca Falci.

O controle finan-
ceiro é outro aspec-
to relevante para a 
administração efi-
ciente dos negócios. 
Apesar disso, muitas 
empresas não con-
seguem se organizar 
de forma efetiva e 
acabam tendo pre-
juízos que poderiam 
ser evitados com 
uma rotina simples 
de registro e controle 
por meio do uso de 
softwares. “Controlar 
diariamente o caixa é 
um dever primário, 
por exemplo. Esse 

controle é fundamental para o pla-
nejamento e gestão, assim como 
monitorar as vendas é essencial para 
orientar a performance comercial”, 
ressalta o presidente da CDL/BH. 

O sucesso nos negócios passa 
por muitas etapas e transformações 
estimuladas pelo comportamento 
do mercado. Por isso, o empresário 
deve estar constantemente atento 
às inovações, buscando manter-se 
bem informado e capacitado. Os as-
sociados da CDL/BH que desejarem 
ter acesso à cartilha completa, com 
orientações sobre como aprimorar a 
gestão, podem acessar o site www.
cdlbh.com.br. A entidade também 
dispõe de recursos e soluções ade-
quados às necessidades de cada 
empresa. Os interessados podem 
obter mais informações também pelo 
site da CDL/BH.

gastos com casamento apresenta
crescimento médio anual de 10,4%

Agora, eu vos declaro marido e 
mulher...”, de acordo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), essa frase se repete 1 milhão de vezes 
por ano no Brasil. E segundo os dados da Asso-
ciação Brasileira de Eventos Sociais (Abrafes-
ta), o mercado de casamentos movimentou, só 
em 2015, cerca de R$ 16 bilhões. Isso mostra 
que, mesmo em meio à crise econômica, o setor 
tem ganhado força e está em ampla ascensão. 
Ainda não há números recentes do segmento, 
mas estima-se que o crescimento entre 2013 
e 2016 foi de 25% em todo o país – os gastos 
com festas e cerimônias têm apresentado um 
crescimento anual médio de 10,4%. 

O organizador do evento Bem Casados, 
da Vem Casar Comigo Comunicação, Fábio 
de Paula, diz que com a crise, as pessoas não 
deixaram de casar, estão apenas demorando 
um pouco mais para fechar os contratos com os 
fornecedores, devido à instabilidade econômi-
ca. “Se antes eles contratavam os dois pilares 
do casamento que são: decoração e buffet com 
15 meses de antecedência para arcar parce-
ladamente com o custo desse investimento, 
hoje, eles preferem juntar o dinheiro e fazer 
uma redução no tempo para uma média de 6 
meses antes da cerimônia. Assim, não correm 
o risco de arcar com multas decorrentes de 
imprevistos, como o desemprego”, aponta.

Outro fator que o organizador aponta é 
a saúde financeira dos fornecedores. “Com 
essa nova prática, os noivos estão garantindo 
uma melhor segurança na contratação de 
serviços. Muita gente foi pega de surpresa 
com essa crise e colocou em risco a entrega 
de muitos contratos”, afirma.

Segundo o especialista, no casamento 
como um todo, existem alguns itens que 
são essenciais, como: decoração, buffet, 
fotografia, dia da noiva etc. “O profissional 
que não pode faltar é o especializado em 
cerimonial. Esse profissional tem um amplo 
conhecimento em realizar sonhos”, destaca. 

 Fábio conta ainda que de 10 anos para 
cá, o casamento, mesmo antes da crise, 
sofreu uma mudança em seu escopo. Antes 
era tratado como um evento social direcio-
nado aos pais da noiva – uma vez que eles 
arcavam com grande parte do evento. “Isso 
tem caído em démodé, pois, agora, os noi-
vos estão assumindo os custos e o perfil da 
cerimônia e recepção. As festas eram plane-
jadas para 600 pessoas, hoje, são para 300 
ou menos convidados, pois os noivos são a 
fonte pagadora do casamento e eles preferem 
contratar melhores fornecedores e reduzir a 
lista de convidados”. 

O organizador diz que se o sonho do casal 
era ter uma flor nobre para a decoração, com 
a crise, eles darão preferência a uma flor mais 
acessível que também vai apresentar muita 
beleza. “O buffet, por exemplo, não haverá 
mais uma entrada de frutos do mar, mas 
continuará com filés e grelhados, ou seja, 
os noivos estão se adaptando sem perder 
o essencial e o brilho do momento”, explica.

Ele ainda sugere que quem está com o 
orçamento apertado, o ideal é abrir mão do 
número de convidados sem perder a quali-
dade dos fornecedores. “Crie uma lista com 
pessoas próximas que realmente estarão ali 
para fornecer boas energias para a formação 
dessa nova família”, conclui.

o grande dia
A editora de vídeo, Cleidiane Duarte e seu 

noivo, Anderson Teixeira já estão se prepa-
rando para o grande dia há cerca de 1 ano 
e 5 meses - eles irão se casar em outubro. 
“No início pensei em fazer algo bem simples 
e gastar no máximo R$ 10 mil, sei que foi 
uma ilusão, pois pretendia economizar em 
tudo que fosse possível. Hoje, estou gastando 
mais ou menos R$ 17 mil, mas ainda faltam 
alguns detalhes”. 

Ela diz que contratou um cerimonial para 
ajudá-la a fechar com os fornecedores. E 
como a editora já atua na área, ela diz que 
ganhou a fotografia, vídeo e banda, mas para 
a contratação do restante não conseguiu bons 
preços. Para ela, a decoração foi o item que 

mais pesou no orçamento. “Fiz tudo parce-
lado, como a decoração, buffet e vestido. Já 
os itens de menor valor, como lembrancinhas, 
paguei à vista”.

Cleidiane conta ainda que para econo-
mizar fez as artes dos convites e, com isso, 
poupou cerca de R$ 300. Já em relação a 
lista de convidados, a editora admite que 
ainda não conseguiu finalizá-la. “Terei que 
cortar quase 50 pessoas. É uma parte muito 
difícil”, lamenta. 

Ela ainda dá a dica para quem está se 
preparando para subir no altar: “O ideal é 
não pensar muito nos valores e sim com a 
qualidade dos fornecedores”, recomenda.

13ª edição do bem Casados

A mostra Bem Casados será realizada 
no dia 23 de maio, de 18h30 às 23h30, no 
espaço Sua Sala (Ponteio Lar Shopping), 
em Belo Horizonte e reunirá mais de 30 
fornecedores do setor. 

O valor da entrada para o espaço 
gastronômico é de R$ 25,00 por pessoa.

A 13ª edição do Bem Casados é 
destinada a convidados que devem levar 
1 Kg de alimento não perecível que será 
doado para entidades carentes. O evento 
oferece ainda valet como cortesia, mas 
será cobrado o valor de R$ 15,00 por 
veículo no estacionamento do shopping 
pelo período de permanência no evento.

segmento movimentou, em 2015, cerca de r$ 16 bilhões
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Grandes dicas para
pequenos negócios

Presidente da
Cdl/bH, bruno Falci
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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

Agrobusiness traz oportunidades 
para novos negócios em seus eventos

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 conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

M inas é Rural e grande 
produtora de vários in-
sumos do agronegócio. 
A produção de grãos em 
Minas Gerais segue em 

crescimento. Conforme o Levantamento 
da Safra 2016/2017, elaborado pela 
Conab, a previsão é colher mais de 14 
milhões de toneladas em grãos, num 
crescimento de 19,9%, numa área de 
produção 2,5% maior, utilizando mais de 
3 milhões de hectares. O clima favorável 
fez com que a produtividade aumentas-
se 16,8% com rendimento médio por 
hectare estimado em 4,17 toneladas. 

Dentre os produtos, a soja é o 
destaque, com previsão de colher 5 
milhões de toneladas, em 1,46 milhão 
de hectares. A tecnologia utilizada 
e os investimentos em assistência 
técnica são crescentes e por ser um 
produto de grande apreço no mercado 
internacional, as pesquisas voltadas 
para a cultura recebem maiores in-
vestimentos, contribuindo para uma 
produtividade maior. 

Desta maneira, os eventos agro-
negócios fortalecem o Calendário de 
Eventos em BH, recebendo grande 
fluxo de pessoas, entre produtores e 
criadores bem como de fornecedores, 
ultrapassando a marca de 100 mil 
participantes. Destacamos a Exposição 
Agropecuária, Girolando Mega Leite, a 
Exposição Nacional do Cavalo Manga-
larga Marchador, a Feira da Agricultura 
Familiar e a Semana Internacional do 
Café, dentre outros.

Criado em junho de 1938, o Par-
que de Exposições Bolívar de Andrade, 
nome oficial do Parque da Gameleira, 
atravessou mais de duas décadas 
sem passar por nenhuma intervenção 
e manutenção física. Com recursos 
da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Code-
mig), na ordem de R$ 4,36 milhões, 
as obras se iniciaram em março, com 
finalização programada para receber a 
exposição estadual.

O Governo de Minas Gerais, por 
meio da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Seapa), 
realiza, no período de 1 a 4 de junho, 
a 57ª Exposição Estadual Agropecu-
ária, no Parque de Exposições da 
Gameleira, em Belo Horizonte. Tra-
dicional no calendário agropecuário 
do estado e com entrada gratuita, o 
evento é realizado em parceria com 
a Faemg e as instituições vinculadas 
ao sistema operacional da agricultura 
– Emater, Epamig e o Instituto Mineiro 
de Agropecuária (IMA), órgão respon-
sável pela gerência do Parque da 
Gameleira e pela operacionalização 
da exposição. 

Minas possui destaque no agro-
negócio nacional, liderando a produ-
ção nacional de leite, com 9,3 bilhões 
de litros/ano e maior produtor de café 
no país. Possui o segundo maior re-
banho bovino, com 23,7 milhões de 
cabeças e o maior plantel de equíde-
os com cerca de 700 mil animais. O 
estado também se destaca no ranking 
nacional da produção de cana-de-
-açúcar, sorgo, feijão, banana, tomate 
e vários outros produtos.

O Girolando Mega Leite que 
acontece em 2017 no período de 28 
de junho a 01 de julho, no Parque 
Bolivar Andrade, na Gameleira em 
BH, com forte fomento de mais de 
um milhão de reais por parte da 
Codemig, estima a presença de 110 
mil participantes. Palco das principais 
produtoras leiteiras do Brasil para o 
mundo, teremos lá a 14ª Exposição 
Brasileira do Agronegócio do Leite, a 
28ª Exposição Nacional de Girolando, 
9ª Exposição e Torneio Leiteiro Inter-
nacional do GIR, o Circuito Nacional 
da Raça Holandesa 2017 – etapa 
mineira, Exposição Nacional da Raça 
Pardo-Suíça 2017, 1ª Exposição 
Homologada da Raça Jersey e de 
Jersolando de Minas Gerais e o Con-
curso Leiteiro e Mostra de Guzerá e 
Guzolando na Megaleite 2017.

A 36ª Exposição Nacional do Ca-
valo Mangalarga Marchador – O cava-
lo do trabalho e do lazer -, promovido 
pela forte Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalo Mangalarga 
Marchador, será do dia 18 ao dia 29 
de julho, também no Parque de Ex-
posições Bolivar Andrade, com mais 
de 120 mil participantes sendo espe-
rados durante o evento. São mais de 
1.500 núcleos de criadores por todo 
o país, que aqui se reúnem para as 
melhorias da raça e selecionar os 
seus campeões.

A 10ª Feira de Agricultura Fami-
liar de Minas Gerais, que BH sedia na 
Serraria Souza Pinto de 10 a 14 de 
agosto, reunindo todos os produtores 
do Estado numa grande confraterni-
zação e troca de experiências, rece-
bendo centenas de caravanas dos 
mais diversos rincões, mostrando a 
pujança desta produção na desagua 
na forte gastronomia mineira.

A Semana Internacional do Café, 
que será nos dias 25 a 27 de ou-
tubro no Expominas BH, evento 
internacional que atrai mais de 60 
mil participantes, é um encontro de 
cafeicultores, torrefadores, classi-
ficadores, exportadores, compra-
dores, fornecedores, empresários, 
barristas, proprietários de cafeterias 
e apreciadores. O evento acontece 
na capital do maior Estado produtor 
do Brasil – Belo Horizonte – e apre-
senta diversas ações a milhares de 
profissionais do mundo focadas nas 
áreas de Mercado & Consumo, Co-
nhecimento & Inovação e Negócios 
& Empreendedorismo.

Inúmeras são as oportunidades 
que surgem para eventos sinérgicos 
completares aos diversos segmen-
tos do agronegócio, cabe à Cadeia 
Produtiva do Turismo apoiar todas 
elas, ampliando o fluxo turístico de 
qualidade bem como a visibilidade da 
capital mineira como capital do agro-
business. BH aos Olhos do Mundo!

SiLÊNCiO pOLÍTiCO - No último dia 15, a Rádio Itatiaia 
transmitiu para Minas uma entrevista coletiva do presidente Te-
mer (PMDB). A repórter Aparecida Ferreira, quis saber o porquê 
ele não veio a Minas até agora e também da ausência de mineiros 
em seu ministério. Temer disse que os mineiros têm razões de 
reclamar e que só virá ao Estado, quando tiver alguma coisa de 
concreto para anunciar, além de descartar qualquer problema 
com Fernando Pimentel (PT). Minas está apagada em Brasília. 
Nossa voz sumiu. O PMDB mineiro está dividido entre Antônio 
Andrade, o vice-governador que está rompido com o titular do 
Palácio da Liberdade e o presidente da Assembleia, Adalclever 
Lopes. Por causa disso, o deputado Ivair Nogueira quer reunir 
o partido e acabar com essa desavença interna e tentar fazer 
com que Adalclever Lopes e Antônio Andrade sentem na mesma 
mesa e acabem com essa briga.

Os investigados da Lava Jato não acreditam em punição 
antes do próximo ano e todos já pensam na eleição de 2018. 
Com mandato, eles confiam que fica mais difícil a punição.

Luciano Huck desmentiu que esteja se preparando 
para ser político e descarta qualquer tipo de candidatura à 
presidência. Ele disse que, antes, sua geração tem que estar 
comprometida com o Brasil e nisso ele se inclui.

No dia 22, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira vai coman-
dar mais uma edição do Top Of Mind, promoção do Mercado 
Comum, com as marcas de sucesso em Minas. Vai ser no 
Automóvel Clube, a partir das 19h.

por que os homens preferem as mulheres mais velhas? 
Foi a pergunta que a antropóloga Miriam Goldenberg fez na sua 
pesquisa e constatou que o casamento do presidente francês 
Emmanuel Macron, 24 anos mais novo que sua mulher, não é 
o único no mundo. Também no Brasil existe um grande número 
de homens mais jovens casados com mulheres mais velhas.

DORiA quER A pRESiDÊNCiA - Embora defenda a candi-
datura de seu padrinho Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito João 
Doria (PSDB) admite ser candidato à presidência se as prévias 
do partido assim indicarem. Segundo Doria, só nesta condição 
ele seria candidato, pois, na verdade, está comprometido com 
o governador.

domingo, dia 21 de maio

José Lincoln de Magalhães
Fernando de Magalhães Pinto 
Evandro de Pádua Abreu
Nelzinha Santos 

segunda-feira, 22

Ex-governador Newton Cardoso 
Flávia Leroy Diniz
Rita de Cássia Rocha

terça-feira, 23

Lucio Vaz de Melo 
Deputado Dimas Fabiano
Marcos Coimbra Valério 

Quarta-feira, 24

Cleber Juarez Lucas Gomes 
Luiz Lobo
Dr. Cid Riberito Cruz 
Deputado Mauro Lopes 

Quinta-feira, 25

Desembargador Lúcio Urbano Martins 
Deputado Adelmo Leão Carneiro 
Éder Aleixo – ex-jogador
Maria Cecília Barreto

sexta-feira, 26

Jornalista Luiz Carlos Alves
Marcos Flávio Las Casas
Amanda Delamark Ferreira

sábado, 27  

Adriana Gomes de Rezende
Natália Salermo Dumond
Junior Rodrigues Santos

Valdez maranhão e a modelo e atriz lu coelho
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A CRiSE E A CONSTiTuiÇÃO - Em 1930, Getúlio Vargas foi o 
líder de uma revolução que o levou ao poder por 15 anos. Durante o 
seu mandato, de 1930 até 1934, ele governou sem Congresso e o país 
ficou sem assembleias legislativas e câmaras municipais. A partir de 
1934, a Constituição promoveu eleições para prefeitos e vereadores, 
mas os governadores e o futuro presidente seriam eleitos em 1937. 
Nesse mesmo ano, Getúlio Vargas deu o golpe e implantou o Estado 
Novo que terminou em 1945. Tomou posse na presidência, o presiden-
te do STF, José Lins e não existia vice-presidente. Em 1954, com o 
suicídio de Vargas, eleito em 1950 para presidência, tomou posse seu 
vice-presidente Café Filho. Com a impossibilidade de Café Filho, tomou 
posse o então presidente da Câmara Carlos Luz, que fazia o jogo dos 
golpistas que tentavam impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Foi 
convocado o presidente do Senado Nereu Ramos que governou até 
a posse de JK. Em 1961, com a renúncia de Jânio, a presidência foi 
exercida pelo presidente da Câmara Federal, deputado Ranieri Mazzilli. 
O vice-presidente João Goulart estava fora do país e não tinha a simpatia 
dos militares para tomar posse. Inventaram um sistema parlamentarista 
e, assim, Jango tomou posse tendo a figura do 1º ministro como chefe 
do governo. O parlamentarismo acabou com um plebiscito e em 1964, 
Jango abandonou a presidência com o movimento militar. Novamente, 
a presidência ficou vaga e Ranieri Mazzilli assumiu o cargo, convocan-
do eleição indireta, na qual foi eleito o General Humberto de Alencar 
Castelo Branco. Ele deveria completar o mandato que era de Jango, 
mas não convocou eleições em 1965 como previa a Constituição e teve 
seu mandato prorrogado pelo Congresso. Agora, com o impedimento 
de Dilma Rousseff (PT) a posse do vice-presidente constitucionalmente 
eleito, Michel Temer (PMDB), e com a crise que se instalou, se ele for 
cassado ou impedido, quem ocupa o cargo o presidente da Câmara 
Federal Rodrigo Maia (DEM), que deverá convocar uma eleição indireta 
e o eleito complementar o mandato até o final de 2018. Fala-se no nome 
da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal.

http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/
http://www.codemig.com.br/
http://www.mg.gov.br/
http://www.ima.mg.gov.br/
http://www.ima.mg.gov.br/
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PrOgrAmAÇÃO cinemArK

BH SHOppiNG (18/05/2017 A 24/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 A Cabana - 12 anos LEG 15:30 - 18:30 - 21:30 (todos os dias)

**12:00 (sáb/dom, horário extra)

2 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D XD DBOX 13:00 - 16:00 - 19:00 - 21:50 (todos os dias)

3 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos DuB 3D XD DBOX 14:10 - 17:05 - 20:10 (todos os dias)

4 Alien: Covenant - 14 anos LEG 13:50 - 16:40 - 19:20 - 22:00 (todos os dias)

5 Corra! - 14 anos LEG 13:30 - 16:20 - 18:50 - 21:10 (todos os dias)

6 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 13:10 - 15:50 - 18:10 - 20:50 (todos os dias)

7 Smurfs e a Vila perdida - LiVRE DuB 14:00 - 16:30 - 18:40 (todos os dias)

7 O Dia do Atentado - 14 anos LEG 20:45 (todos os dias, exceto ter)

8 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 14:30 - 17:30 - 20:30 (todos os dias)

8 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 12:10 (sáb/dom)

9 O Rastro - 14 anos ORi 14:50 - 17:15 - 19:40 - 22:10 (todos os dias)

10 Ninguém Entra, Ninguém Sai - 12 anos ORi 13:40 - 16:10 (seg a sex)

10 Velozes e Furiosos 8 - 14 anos LEG 18:20 - 21:20 (todos os dias)

10 Alien: Covenant - 14 anos LEG 15:00 (sáb/dom)

10 A Autópsia - 14 anos LEG 12:30 (sáb/dom)

páTiO SAVASSi (18/05/2017 A 24/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 14:15 - 16:45 - 19:15 - 21:30 (todos os dias)

**11:40 (sáb/dom, horário extra)

2 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 19:00 - 21:50 (todos os dias)

2 O Dia do Atentado - 14 anos LEG 15:45 (todos os dias)

2 O Cidadão ilustre - 12 anos LEG 13:00 (todos os dias)

3 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 13:45 - 17:15 - 20:15 (todos os dias)
**23:20 (sáb, horário extra)

3 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 11:20 (sáb/dom)

3 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 00:20 (qua)

4 A Cabana - 12 anos LEG 12:40 - 15:30 - 18:45 - 22:00 (todos os dias)

5 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 12:30 - 15:15 - 18:00 - 20:50 (todos os dias)
**23:40 (sáb, horário extra) 

5 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 00:01 (qua)

6 piratas do Caribe - A Vingança de Salazar - 12 anos LEG 3D 00:10 (qua)

6 Corra! - 14 anos LEG 13:30 - 16:00 - 18:30 - 21:00 (todos os dias)
**23:55 (sáb, horário extra) 

7 Alien: Covenant - 14 anos LEG 12:20 - 15:00 - 17:45 - 20:30 (todos os dias)
**23:30 (sáb, horário extra)

8 O Rastro - 14 anos ORi 14:00 - 16:15 - 19:30 - 21:40 (todos os dias)
**11:30 (sáb/dom, horário extra)

DiAMOND MALL (18/05/2017 A 24/05/2017)

SALA FiLME HORáRiOS
1 Corra! - 14 anos LEG 13:50 - 16:50 - 19:40 - 22:10 (todos os dias)

2 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 18:10 (todos os dias)

2 Alien: Covenant - 14 anos LEG 15:20 - 21:00 (todos os dias) **12:30 (sáb/dom, horário extra)

3 Guardiões da Galáxia Vol. 2 - 12 anos LEG 3D 13:00 - 16:00 (todos os dias)

3 Antes que Eu Vá - 12 anos LEG 19:00 - 21:40 (todos os dias)

4 A Cabana - 12 anos LEG 14:40 - 17:30 - 20:30 (todos os dias)
**11:20 (sáb/dom, horário extra)

5 Rei Arthur - A Lenda da Espada - 14 anos LEG 3D 14:20 - 17:10 - 20:00 (todos os dias)

6 Ninguém Entra, Ninguém Sai - 12 anos ORi 14:00 - 16:30 (seg a qua) 

6 O Poderoso Chefinho - LIVRE DUB 14:00 (qui a dom) **11:40 (sáb/dom, horário extra)

6 Alien: Covenant - 14 anos LEG 16:30 (qui a dom)

6 um Homem de Família - 12 anos LEG 19:20 - 22:00 (todos os dias)

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

natália Macedo

Presidente dA sOciedAde brAsileirA
de mAstOlOgiA regiOnAl minAs gerAis

Waldeir alMeida

17 milhões de brasileiros
sofrem com hipertensão

Estima-se que até 2025 esse número cresça 80%

Uma doença comum e silen-
ciosa, assim é a hiperten-
são. De acordo com dados 

da Sociedade Brasileira de Hiper-
tensão (SBH), o problema acomete 
cerca de 17 milhões de brasileiros. 
Esse número tende a crescer 80% 
até 2025, segundo estudo conjunto 
da Escola de Economia de Lon-
dres, do Instituto Karolinska (Sué-
cia) e da Universidade do Estado 
de Nova York. 

A hipertensão ainda é respon-
sável por 15% a 20% dos casos de 
infarto agudo do miocárdio, com 
risco progressivamente maior à 
medida que outros fatores de risco 
estão associados. Para a cardiolo-
gista e professora da Faculdade de 
Medicina da UFMG, Rosália Torres, 
o problema é bastante comum. “A 
hipertensão é uma doença que 
acomete um terço da população 
mundial. Mas, existe uma diferença 
entre ter a doença e saber de sua 
existência, porque a pessoas não 
tem o hábito de fazer visitas regu-
lares ao médico”.

Rosália explica que a doen-
ça afeta os níveis da circulação 
sanguínea e que esses graus são 
determinados pelo estado das 
artérias e do coração. “Muitas ve-
zes, a pessoa apresenta a pressão 
alta, o que é mais comum, mas 
também pode começar a ter proble-
mas como consequência, alguns 
exemplos são: acidente vascular 
cerebral, insuficiência renal e até 
mesmo o infarto. Ou pode aconte-
cer o contrário, ela descobre uma 
doença e por consequência ser 
acometida pela hipertensão”.

Foi o que aconteceu com a 
professora de educação infantil 
Eliana Maria de Almeida. “Minha 
hipertensão foi diagnosticada devi-
do a uma nefrite. A doença causou 
muitos sintomas, mas o principal 
era dor de cabeça e uma ânsia de 
vômito muito forte”.

Para melhorar sua condição, 
Eliana mudou alguns hábitos de 
vida. “Eu evito ingerir alimentos 
com muito sal, gordurosos e áci-
dos. Tento sempre controlar o meu 
peso e criei o costume de fazer 
caminhada. Isso tudo auxilia muito, 
mas ainda assim, preciso tomar 
5 medicamentos diferentes que 
foram prescritos pelo meu médico”.

A cardiologista ressalta que essa 
mudança de vida é o melhor cami-
nho. “A hipertensão é uma doença 
multifatorial, ou seja, ela pode se 
dar por diversos fatores: genéticos, 
ambientais ou relacionados ao hábi-
to de vida como consumo excessivo 
de sal, sedentarismo, obesidade, 
estresse etc. Por isso, é preciso que 
o paciente esteja disposto a mudar”.

Rosália diz ainda que o exer-
cício físico é um aliado à saúde do 
hipertenso. “Quando o paciente 
está na fase inicial é interessante 
que se faça um tratamento não 
medicamentoso, diminuindo o sal 
da comida, melhorando a alimenta-
ção, praticando exercícios físicos e 
mantendo um peso adequado para 
a idade e biótipo de cada um”.

Alerta
Eliana esclarece que, hoje, sua 

vida é melhor, mas que, mesmo 
com a medicação e mudança de 

hábitos, ela ainda tem picos da 
doença. “Mesmo com o controle, os 
sintomas se afloram em momentos 
de estresse. Uma vez meu nariz 
começou a sangrar sem parar e o 
médico constatou que havia rompi-
do uma veia na minha cabeça. Tive 
um aneurisma em consequência do 
aumento da pressão que chegou a 
28 por 20. Foi um milagre eu não 
ter tido sequelas”.

Para ela, ter consciência o quan-
to antes da doença é a melhor solu-
ção. “A partir do momento em que eu 
soube da minha condição, eu assumi 
o controle e tento viver melhor a cada 
dia. Tomo os remédios direitinho e 
tento estar sempre bem”.

Rosália corrobora com a fala 
de Eliana e deixa um alerta. “Uma 
das coisas mais importantes é a 
pessoa descobrir o problema, por 
isso é essencial que ela consulte o 
médico periodicamente, tendo os 
sintomas ou não”. 

Um outro ponto destacado pela 
cardiologista é sobre a medicação. 
“Muitos pacientes hipertensos são le-
vianos em seu tratamento. Qualquer 
coisinha é desculpa para não tomar 
o medicamento. No entanto, enfatizo 
que a hipertensão é silenciosa. Ou 
seja, a pessoa não pode parar de to-
mar o remédio de forma alguma, pois 
isso só irá piorar o quadro”, conclui.

Problema é muito comum no brasil
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Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais reforça benefícios do parto normal

A Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais 
(SES-MG) reforça a impor-
tância da realização do parto 
normal de forma acolhedora e 
humanizada. O Sistema Único 
de Saúde (SUS) entende que 
cada parto é único e, por isso, 
diversos programas e ações es-
tão sendo construídos para que 
a mulher seja acolhida e tenha 
suas vontades respeitadas.

Em Minas, os partos nor-
mais realizados no SUS são 
maioria. Em 2016, dos 165.241 
procedimentos realizados pelo 
SUS, 55,3% foram normais. 
Entretanto, os partos normais 
ainda são cercados de mitos, 
como se causassem dor e 
sofrimento à mãe e à criança.

No entanto, as vantagens 
desse tipo de parto são exten-
sas, começando pelo fortaleci-
mento do sistema imunológico 
do bebê que, ao passar pelo 
canal vaginal da mãe, tem con-
tato com bactérias naturalmente 
presentes nessa parte do corpo 
da mulher. Além disso, por meio 
do parto normal, o ritmo cardí-
aco, fluxo sanguíneo e a ma-
turação pulmonar do bebê são 
gradativamente trabalhados.

Aniele Oliveira Rosa passou 
pela experiência nas suas duas 
gestações. A última foi há 11 
meses, quando sua segunda 
filha nasceu, em BH, com todo 
o procedimento feito por meio 
do SUS. “Eu sempre quis, 
principalmente por causa da 
recuperação que é mais rápida. 
No parto do meu primeiro filho a 
minha mãe estava comigo como 
acompanhante, por isso fiquei 
mais calma. Já no segundo, eu 
me senti um pouco mais tensa, 
mas correu tudo bem”, conta.

Considerado um dos mo-
mentos mais importantes para 
a construção do vínculo entre a 
mãe e o bebê, o parto precisa 
ser tranquilo e seguro, prezando 
pelo acolhimento da gestante e 
da criança.

Entre os principais direitos 
da gestante estão: a livre esco-
lha do acompanhante durante 

o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato, conforme 
previsto na Lei Nº 11.108, de 7 
de abril de 2005, contato pele a 
pele com o bebê, amamentação, 
analgesia para o parto e redução 
de intervenções desnecessárias.

Existe um mito de que o par-
to normal é um procedimento de 
dor e sofrimento e que a cesa-
riana é mais segura. Entretanto, 
existem riscos e eventos adver-
sos que podem acontecer nos 
partos realizados com cirurgia 
ou pelo uso de medicamentos 
para a operação cesariana.

 
Rede Cegonha

Como incentivo ao parto 
humanizado e ao cuidado in-
tegral com a saúde da mãe e 
da criança, a SES-MG aderiu à 
Rede Cegonha, estratégia do 
Ministério da Saúde que imple-
menta uma série de cuidados 
com a saúde da mulher.

Por meio do programa é as-
segurado às mulheres o direito 
ao planejamento reprodutivo e 
à atenção humanizada durante 
o período da gravidez, parto e 
puerpério. Além disso é garanti-
do à criança o direito a um nas-
cimento seguro, crescimento 
e desenvolvimento saudáveis.

De acordo com a coorde-
nadora de Atenção à Saúde da 
Mulher da SES-MG, Ana Paula 
Mendes Carvalho, a adesão à 
Rede Cegonha é uma entre as di-
versas estratégias adotadas pelo 
estado para incentivar o parto 
normal, acolhedor e humanizado.

“A SES-MG participa de di-
versos espaços e estratégias que 
abordam a questão da qualifica-
ção da atenção perinatal, o que 

inclui a mudança no modelo de 
atenção ao parto e nascimento, 
redução de cesarianas desne-
cessárias e promoção do parto 
normal seguro, digno e respeito-
so. Aderindo à Rede Cegonha, 
Minas reafirma o compromisso 
em qualificar assistência às mu-
lheres e famílias”, afirma.

 
Profissionais preparados

A transição do modelo de 
atenção ao parto e nascimento 
é um processo que envolve 
complexas mudanças culturais, 
sociais e assistenciais. Nesse 
sentido, um dos desafios é a 
formação dos profissionais de 
saúde, que devem estar pre-
parados para acolher a mulher.

“É importante que a temáti-
ca seja abordada com enfoque 
nas evidências científicas, nas 
boas práticas de atenção ao 
parto e nascimento, no modelo 
centrado na mulher e família, 
valorizando o modelo colabo-
rativo, no qual a equipe multi-
disciplinar participa do cuidado 
integral”, explica Ana Paula.

Uma das estratégias centrais 
no incentivo ao parto normal é 
a inserção de enfermeiras obs-
tétricas nos cenários de parto 
e nascimento, como parte inte-
grante da equipe. Por isso, em 
Minas, foram criados cursos de 
aprimoramento voltados para en-
fermeiras que já atuam no SUS.

A especialização, vinculada 
à Rede Cegonha, é coordenada 
pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e vincu-
lada às universidades federais 
em Belo Horizonte, Diamantina 
e Uberlândia. Atualmente, há 
três turmas em formação.

em 2016, dos 165.241 procedimentos realizados pelo sus, 55,3% foram normais
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Progressos na luta contra o câncer
Dados do Instituto Nacional do 

Câncer (INCA) revelam que o cân-
cer de mama é o que mais atinge a 
mulher brasileira, com expectativa 
de 57.960 novos casos da doença 
para 2017. Também é o tumor de 
maior mortalidade, com 14.388 mor-
tes, em 2013. Os números alertam 
para a necessidade de discussão 
sobre atualização e melhoria dos 
tratamentos. A medicina evolui de 
forma notável e os avanços nas 
áreas de prevenção e tratamento 
contra o câncer de mama apresen-
tam um constante crescimento.

Um dos grandes avanços des-
sa área é o Teste de Detecção de 
Mutação Genética, identificando 
se a mulher tem mais chance para 
desenvolver um câncer de mama 
ou ovário, através da alteração 
de vários genes, sendo BRCA1 e 
BRCA2 os mais importantes. Usan-
do a história pessoal, câncer em 
idade precoce, na mama e ovário 
para decidir se existe a necessidade 

de fazer o melhor teste. O masto-
logista também avalia o histórico 
familiar para detecção de possíveis 
mutações, com ênfase em várias 
pessoas na família com a doença, 
principalmente se ocorreu na pré-
-menopausa ou bilateral, e homem 
com câncer de mama. Na suspeita 
de mutações o médico encaminha 
para a realização de uma consulta 
de aconselhamento genético e, se 
indicado, o teste genético. O exame 
pode ser feito com amostras de 
sangue ou de saliva para indicar os 
melhores acompanhamentos para 
quem apresenta chance elevada 
de desenvolver tumores.

A prevenção ainda é a principal 
forma para combater a doença e, 
quanto mais cedo for diagnosticada, 
maior será a chance de cura, que 
sobem para 95%. A doença não 
tem uma causa definida e a evo-
lução dos métodos de prevenção 
são primordiais para salvar vidas. 
A mamografia é o principal método 

de diagnóstico do câncer de mama 
em fase inicial. 

Atualmente, grande parte dos 
avanços nos tratamentos desse 
tipo de câncer se deve a forma per-
sonalizada e individualizada que a 
medicina oncológica dedica a cada 
paciente. Já existem cirurgias que 
não são tão radicais. A radioterapia 
é outro avanço decorrente da tec-
nologia das máquinas que já podem 
ser programadas para radiar ape-
nas o tumor, preservando os órgãos 
saudáveis ao redor, ao máximo. 
Também é possível fazer a radiote-
rapia intraoperatória para receber, 
em uma única sessão durante a 
cirurgia, toda a radiação prevista 
para cinco ou seis semanas.

Os avanços são muitos, com 
novas técnicas de cirurgia, reco-
mendações sobre estilo de vida, 
exames preventivos, tratamentos 
individualizados, tratamentos com 
quimioterapia e radioterapia e trata-
mento multidisciplinar, entre outros.

http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
http://www.saude.mg.gov.br/
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C U L T U R A

BAIXE AGORA
O aplicativo o�cial da Rádio Itatiaia 

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

Foi com essa frase que a cario-
ca Elisabeth Bravo, 66, - conhecida 
pelo apelido Lizzie -, cantou com os 
Beatles. Ela conta que o primeiro 
contato com a banda foi, no começo 
de 1964, no disco Meet the Beatles!.

Lizzie lembra que pediu de pre-
sente de 15 anos uma viagem para 
Inglaterra, com o intuito de conhecer 
os ídolos de perto. “Minha melhor 
amiga foi para Londres um mês an-
tes e descobriu onde eles moravam 
e gravavam. No dia que cheguei, 14 
de fevereiro de 1967, vi os quatro 
saindo dos estúdios da EMI, em 
Abbey Road. Eu não conseguia falar 
nada, apenas os cumprimentei com 
um simples boa noite”.

Após um ano morando em Lon-
dres, ela realizou um sonho: cantou 
com os Beatles. Em 4 de fevereiro 
de 1968, Lizzie estava na porta dos 
estúdios quando Paul McCartney 
saiu e perguntou se alguém con-
seguia segurar uma nota aguda. A 
jovem carioca se prontificou e foi a 
backing vocal da banda por 2 horas, 
quando cantaram a música Across 
The Universe. 

A experiência virou o livro “Do Rio 
a Abbey Road”. São 300 páginas e 210 
fotos inéditas, onde ela conta como foi 
a aventura de seguir a banda. Para 
adquirir o livro, basta mandar um e-mail 
para: lizzie.bravo@gmail.com ou entrar 
no site lizziebravo.com.

Belo Horizonte sediou o principal festival de samba e pagode de 
Minas Gerais. A 5ª edição do Samba Prime foi realizada no dia 20 de 
maio, no Expominas. O público curtiu os shows de Belo, Sorriso Ma-
roto, Thiaguinho, Rodriguinho, Turma do Pagode e Dilsinho, além das 
participações especiais da banda Sunga de Pano e Chininha e Príncipe.

O Samba Prime caiu no gosto do público e dos próprios artistas, 
que reconhecem o evento como um dos mais importantes de todo 
o país. Na edição, realizada em agosto do ano passado, o público 
esgotou os ingressos.

Neste ano, o evento contou com três setores para que o público pudes-
se escolher de onde curtir os shows. A Pista, a Área Vip e o espaço Prime 
Open Bar, com cerveja, vodka, energético, citrus, refrigerante, suco e água 
liberados durante todo o evento, além de bares e banheiros exclusivos.

Belo
Considerado um dos expoentes do samba/pagode, Belo apresentará 

o show baseado em seu último álbum Mistério. No repertório deste show, 
Belo lembrará grandes sucessos, como “Incondicionalmente”, “Razão 
da Minha Vida” e “Tua Boca”, além de dar a oportunidade única de seus 
fãs escutarem ao vivo “Tatuagem”, “Vi no seu Olhar II” (uma continuação 
do grande sucesso de seu último disco, Tudo Novo) e “Porta Aberta”.

Sorriso Maroto
A banda surgiu em 1997, no Rio de Janeiro, quando um grupo de 

amigos se reuniu para tocar “apenas por diversão”. O grupo é formado 
por, Bruno Cardoso, Cris Oliveira, Sérgio Júnior, Vinícius Augusto, Fred. 
O mais recente trabalho é o CD e DVD Sorriso Eu Gosto, gravados 
no Maracanãzinho.

Thiaguinho
Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho é um dos mais 

versáteis e criativos artistas brasileiros. Seu estilo musical é moderno 
e diferente. Ele transmite em suas composições a influência de tudo 
o que ouve. Os ritmos R&B, funk, pop, se fazem presentes nas suas 
composições criando uma identificação natural com o público jovem.

Rodriguinho
Consagrado nacionalmente na década de 1990 no vocal do grupo 

de pagode Os Travessos, que alcançou o auge do sucesso em 1996, 
Rodriguinho segue firme na sua carreira solo. Ele se apresenta no 
palco do Samba Prime com os maiores sucessos de sua carreira e as 
canções mais recentes que fazem parte dos trabalhos atuais do artista.

Turma do Pagode
Criado em 1996, o Grupo Arte de Amar teve seu nome alterado em 

2001 para Turma do Pagode. A ideia original era relembrar sucessos do 
samba de raiz, com uma turma mais jovem. Aos poucos, a banda formada 
por Fabiano Art, Neni Art, Caramelo, Leiz, Leandro Filé, Rubinho, Marceli-
nho TDP e Thiagão foi galgando seu próprio caminho rumo ao estrelato.

Dilsinho
Bem-sucedidos nomes do samba já gravaram músicas do carioca 

Dilsinho. Agora, chegou a vez de o jovem cantor e compositor mostrar 
que é também um ótimo intérprete. Entre as músicas que estão nas 
rádios, pode-se destacar “Na beira do prato” (gravada pelo grupo Bom 
gosto com participação de Thiaguinho), “Aí que eu gosto e vou pra 
cima” e “Pra você escutar” (ambas no ep do Sorriso Maroto) e “Do 
outro lado do mundo” e “Pensando em você”, interpretadas pelo ator 
e cantor Thiago Martins.

considerado obra-prima, cd 
‘sgt. Pepper’s’ completa 50 anos

No dia 1º de junho, o CD Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
completa 50 anos. Ele é considerado 
uma obra-prima da música e influen-
ciou os trabalhos dos Rolling Stones, 
Mutantes e de nomes da Tropicália etc.  

Para o especialista em produção 
e crítica cultural, Gustavo Morais, o 
álbum foi uma centelha musical no 
auge das transformações culturais, 
sociais e tecnológicas vivenciadas 
naquela época. “O cuidado aos deta-
lhes foi imenso, tanto que os relatos 
indicam que foram necessárias mais 
de 10 horas para gravar cada uma 
das faixas. No que diz respeito à mú-
sica, o quarteto apresentou um álbum 
conceitual, com arranjos elaborados, 
vocais perfeitos e letras bem distantes 
dos padrões pueris”.

 Morais ressalta que o sucesso do 
quarteto formado por John Lennon, 
Paul McCartney, George Harrison e 
Ringo Starr se deve, principalmente, 
por eles estarem um passo a frente 
das demais bandas daquela época. 
“Os caras eram inteligentes, talento-
sos, carismáticos e ainda tinham boa 
aparência. Com habilidade, as músicas 
atendiam ao público e a crítica. Eles 
souberam ser protagonistas de uma 
cena que era repleta de artistas ge-
niais, como Rolling Stones, The Who, 
Jimi Hendrix, Cream etc”. 

No começo dos anos 60, era comum 
os artistas gravarem músicas de compo-
sitores, porém os Beatles fazia diferente. 
“Eles acreditaram nas próprias canções 
e foram pioneiros na gravação autoral e 
precursores do videoclipe, por exemplo, 
porque entenderam que o recurso audio-
visual atendia a demanda de fazer com 
que eles estivessem em vários lugares 
ao mesmo tempo”, conta Morais.

 O  q u a r t e t o ,  s e g u n d o  o 
especialista, estava no lugar certo, 
na hora exata e com as pessoas 
corretas. Além disso, ele acrescenta 
que: “Os Beatles não era apenas 
uma banda, mas sim quatro forças 
da natureza juntas. Eles tinham sen-
sibilidade suficiente para transformar 
em arte tudo que estava acontecendo 
com o mundo”.

Beatlemania
A safra de fãs do quarteto 

inglês não é formada apenas por 
pessoas acima dos 50 anos. Eles 
também têm admiradores que 
ainda nem chegaram a maiori-
dade, como é o caso de Eduardo 
Petry, 15. O adolescente conta 
que descobriu a banda aos 8 anos, 
quando encontrou um CD velho do 
Sgt. Pepper’s guardado. “Coloquei 
para tocar por curiosidade e amei. 
O que mais gosto é o fato deles 
inovarem nas melodias e letras”. 

Petry diz que, devido à paixão 
que tem pelos Beatles, surgiu 
o interesse de aprender a tocar 
instrumentos e, hoje, ele domina 
guitarra, baixo e ukulele. Ele con-
fessa a sua expectativa para ir ao 
show de Paul McCartney, em São 
Paulo, apesar desta ser a segunda 
vez. “Foi o melhor espetáculo que 
já vi. Ele tocou quase 40 músicas, 
eu conhecia e cantei quase todas. 
Foi muito bom pela própria atmos-
fera do show”. 

O fato é que o grupo ainda 
continua presente no imaginário 
das pessoas, uma prova é que 
existe cerca de 100 bandas covers 
espalhadas por todo o país. Em 
Belo Horizonte, a de mais sucesso 
é a Sgt. Pepper’s Band, fundada 
pelo músico Jô Rocha, em 1990.

em 1965, beatles celebrando um prêmio grammy
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“Quem segura uma nota aguda?”

N e s t e  a n o , 
Pau l  McCar tney 
fará quatro shows 
nos Brasil da turnê 
‘One on One’. Um 
deles será em Belo 
Horizonte, no dia 
17 de outubro, no 
estádio do Mineirão. 
Os ingressos estão 
sendo vendidos no 
ticketsforfun.com.
br e na bilheteria do 
BH Hall - Av. Nossa 
Senhora do Carmo, 
230, Savassi.

John lennon e lizzie bravo

A
rq

ui
vo

 p
es

so
al

Samba Prime 5 
agita Belo Horizonte

mailto:lizzie.bravo@gmail.com
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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

As comemorações pelo 18 de maio, Dia da Luta Antimanicomial, 
tiveram uma programação  diversificada em Juiz de Fora. O evento 
contou com ações promovidas pelos profissionais da área de  saúde 
mental direcionadas aos usuários dos Centros de Atenção Psicosso-
cial (Caps) do Departamento de Saúde Mental (DSME) da Secretaria 
de Saúde (SS), mas também aberta ao público em geral . “O evento 
chama a atenção para a importância da reinserção destas pessoas 
na sociedade”, destaca a secretária de Saúde, Elizabeth Jucá.

Na abertura, dia 17, a mesa-redonda “Preconceitos e Inserção 
Social com o Usuário após a Implementação da Rede de Atenção 
Psicossocial”, contou com a presença de palestrantes como o médico 
psiquiatra do DSME, José Laerte, a assistente social do Caps HU, 
Sabrina Barra, o professor do curso de enfermagem da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcelo Alves, a psicóloga do DSME, 
Rosane Jacques, a gerente do DSME, Andreia Stenner (mediadora), 
e o usuário do Centro de Convivência Recriar, Sebastião Peres.

No dia 18, os usuários tiveram um dia repleto de atividades na 
Praça Antônio Carlos, com o evento “Pirando na Praça”. A progra-
mação contou com o desfile “Superar é Genial”, coral dos usuários, 
recreação e atividades lúdicas, yoga, dança, barracas de alimenta-
ção e artesanato. E para fechar o evento no dia 19, foi realizado o 
Torneio de Futebol dos Caps de Juiz de Fora e região, na quadra 
do Sport Clube.

Para a gerente do Departamento de Saúde Mental, Andreia 
Stenner, a data é fundamental para fortalecer a luta por uma saúde 
mental mais humanizada, sem a violação dos diretos humanos e 
em liberdade: “Após o processo de desinstitucionalização e a im-
plantação das residências terapêuticas, é necessário trabalhar para 
vencer este preconceito. O processo ainda é recente e existe uma 
cultura manicomial na cidade”.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ainda não 
divulgou, conforme estabelece a Lei Orgânica do Mu-
nicípio, o processo de participação popular com reali-
zação de audiências públicas para debater a primeira 
versão do Programa de Metas da gestão 2017-2020. A 
primeira versão do documento foi apresentada no dia 
27 de abril e disponibilizada no site da prefeitura, com 
a indicação de que “críticas, sugestões e contribuições 
ao plano” serão recebidas pelo e-mail planejamento@
pbh.gov.br até 28 de maio.

Mas, de acordo com a Lei Orgânica do Município 
de Belo Horizonte, após a publicação do Programa de 
Metas no Diário Oficial do Município, o Poder Executi-
vo tem 30 dias para realizar audiências públicas para 
debate com a sociedade.

 “A participação popular é uma condição para o 
Programa de Metas, que define quais são as prioridades 
da gestão nos próximos quatro anos e permite que cada 
cidadão acompanhe o que está sendo realizado em Belo 
Horizonte”, explica Gabriela Vuolo, representante do 
projeto Cidade dos Sonhos – uma rede de colaboração 
de organizações, movimentos e coletivos da sociedade 
civil facilitada pela Purpose. 

O projeto vêm debatendo os desafios das cidades 
em Mobilidade, Áreas Verdes, Gestão de Resíduos e 
Energia Limpa desde as eleições municipais do ano 
passado.

Prefeito de ipatinga integra diretoria e
vai representar cidades-polo do estado

O prefeito de Ipatinga, Sebastião Quintão 
(PMDB), passou a integrar as duas principais 
entidades representativas dos municípios de Mi-
nas Gerais, a Associação Mineira dos Municípios 
(AMM) e a Frente Mineira de Prefeitos (FMP). 
Na AMM, Quintão foi eleito e empossado como 
coordenador da região do Rio Doce, durante o 
34º Congresso Mineiro de Municípios, Cidades 
Criativas & Soluções, realizado no Expominas, 
em Belo Horizonte. Para dividir com ele a res-
ponsabilidade foram indicados o presidente da 
Associação dos Municípios da Microrregião do 
Vale do Aço (AMVA) e prefeito de Entre Folhas, 
Ailton Silveira Dias (PMDB), e o prefeito de 
Itabirinha, Edmo César (PSDB). O mandato da 
diretoria é de 3 anos e estende-se até 2019.

A eleição e posse da AMM aconteceu no dia 
11, um dia após a palestra magna do encontro, 
ministrada pelo jornalista Merval Pereira, que 
abordou aspectos políticos, econômicos e a 
importância da participação dos municípios para 
transformação do país. 

“O descaso com o dinheiro público é tão 
grande que, em todo o Brasil, existem atual-
mente mais de 1.800 obras essenciais para a 
população que consumiram vultosos recursos 
e depois ficaram abandonadas. Muitas delas 
servem hoje como criadouros de dengue, pontos 
de atração de animais peçonhentos e utiliza-
ção por usuários de drogas. Precisamos rever 
estruturas viciadas ainda enraizadas no poder, 
trabalhar intensamente no sentido de recuperar 
a credibilidade perdida pelos governantes”, 
avalia Quintão. 

Nesse sentido, ele entende que as entida-
des associativas também têm importante papel 
a cumprir como “referenciais para uma gestão 
responsável dos recursos captados, que devem 
ser revertidos integralmente em prol do bem-
-estar da população”.

O objetivo da AMM foi discutir os desafios 
da gestão municipal, qualificar gestores e servi-

dores públicos, apontar problemas vivenciados 
pela administração pública municipal e soluções 
viáveis para a melhoria da qualidade dos servi-
ços públicos oferecidos à sociedade. 

Juntamente com lideranças políticas de todo 
o Estado participaram o vice-governador de Minas 
Gerais, Antônio Andrade (PMDB); o vice-presidente 
da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputa-
do estadual Lafayette de Andrada (PSD), e o vice-
-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamac (Rede).

cidades-polo
Quintão (PMDB) também foi eleito para 

integrar a diretoria-executiva da chapa consen-
sual definida para comandar a Frente Mineira 
de Prefeitos (FMP). A posse do grupo, que tem 
na presidência o prefeito de Contagem, Alex de 

Freitas (PSDB), e como vice Paulo Piau (PMDB), 
de Uberaba, está marcada para o dia 8 de junho, 
em Nova Lima, onde acontecerá o 108º Encontro 
de Prefeitos das Cidades-Polo.

O mandato da diretoria da FMP é de 2 anos, 
com possibilidade de reeleição. O novo presi-
dente substitui Vladimir Azevedo, ex-prefeito 
de Divinópolis. A Frente Mineira de Prefeitos foi 
criada em 2003 para zelar pelos interesses dos 
municípios com mais de 35 mil habitantes, que 
hoje são 86 em Minas. 

Ao longo dos anos, a FMP criou inúmeras 
ações de interesse dos maiores municípios de 
Minas. Uma iniciativa importante, que virou pro-
grama na gestão de Aécio Neves (PSDB) como 
governador foi o “Máquinas para o Desenvolvi-
mento”, com distribuição mais 1.200 máquinas e 
outros equipamentos usados em obras.

sebastião Quintão passa a fazer parte do grupo de liderança

Cá
ss

io
 M

at
ia

s

Juiz de Fora celebra “Dia
da Luta Antimanicomial”
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bH ainda não tem data para participar
do Programa de Metas da cidade

Recuperação Fiscal do Município de
Uberlândia tem resultados positivos

Em vigor desde o dia 7 de março, o pro-
grama de Recuperação Fiscal do Muni-
cípio de Uberlândia (Refim) apresentou 
um balanço positivo nas negociações. 
Até o momento, já foram pagos mais 

de 19 mil boletos à vista, correspondendo a 
aproximadamente R$ 5,8 milhões. Em relação ao 
pagamento parcelado, 2.181 negociações foram 
realizadas, sendo que mais de R$ 1,2 milhão já 
entraram nos cofres públicos e outros R$ 3,8 
milhões estão previstos pelos parcelamentos 
efetivados pelos contribuintes.

O que é?
O Refim permite à Prefeitura de Uberlân-

dia conceder descontos de até 90% sobre 
juros e multas de tributos municipais vencidos 
até o dia 31 de dezembro de 2016. Os con-
tribuintes com débitos em ISS, IPTU, ITBI, 
taxas de funcionamento e de publicidade, 
entre outros tributos municipais descritos 
na lei, serão beneficiados pelo programa. A 
negociação é válida tanto para pessoa física 
quanto jurídica.

O município tem 150 mil devedores com 
dívidas a receber e que equivalem a um total de 
R$ 390 milhões de valor base (sem atualização 
monetária, multas e juros). Até o fim do ano, a 
expectativa é receber pelo menos R$ 20 milhões 
desse montante com o programa de recuperação 
fiscal. “Se esse ritmo de negociações continuar 
é possível que alcancemos o valor esperado até 
final do ano”, disse o diretor de receitas da Se-
cretaria Municipal de Finanças, Geraldo Magela.

Benefícios 
Com o Refim, o contribuinte pode colocar 

a situação em dia com a prefeitura, recuperar a 
possibilidade de obtenção de crédito, participar 
de novos negócios, crescer e gerar empregos. Já 
o Município, será beneficiado ao receber créditos, 
cujo montante pode ser utilizado para melhorias na 
educação, saúde e na área social, por exemplo.

O contribuinte interessado em negociar as 
dívidas deve aderir à recuperação fiscal até o dia 
15 de dezembro de 2017. Aqueles que optarem 
por dividir em duas ou mais vezes devem recolher 
a primeira parcela em até 10 dias após a data de 
adesão ao parcelamento. Vale lembrar que o valor 
de cada quota não poderá ser inferior a R$60.

Os abatimentos não valem para multas 
de trânsito, encargos por descumprimento de 
contratos celebrados por intermédio da Secre-
taria Municipal de Habitação, multas isoladas e 
outros débitos não relacionados com impostos 
da Secretaria Municipal de Finanças.

Para pagamento em cota única o boleto 
pode ser impresso diretamente pelo portal da 
prefeitura (www.uberlandia.mg.gov.br). No caso 
de parcelamento, é necessário comparecer à 
plataforma de atendimento do Centro Admi-
nistrativo de segunda a sexta-feira, das 12h às 
17h. Para negociação de dívidas em protesto 
é necessário procurar o Cartório de Protestos.

PM
U

Muita gente ainda não sabe o que é o Progra-
ma de Metas. Sinta-se à vontade para partilhar 
em sua rede pessoal. https://www.facebook.com/
cidadesdossonhos/?fref=ts

com o refim, o contribuinte pode colocar a situação em dia com a prefeitura

https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/apresentacao-do-programa-de-metas-do-municipio-2017-2020
https://www.facebook.com/cidadesdossonhos/?fref=ts
https://www.facebook.com/cidadesdossonhos/?fref=ts
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incentivo dos pais é fundamental
para desempenho escolar do filho

Índice de evasão cai em 64% quando a criança se sente motivada a estudar

Você sabe o que acontece na 
escola do seu filho? A participação 
dos pais na vida acadêmica das 
crianças é fundamental para um 
bom rendimento escolar. Prova 
disso é um estudo realizado pelo 
Instituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper), apontando que a motiva-
ção proveniente dos responsáveis 
aumenta em 15% as notas dos 
alunos. Já uma pesquisa realiza-
da pela Fundação Getulio Vargas 
mostra que, com o incentivo das 
família, o número de crianças que 
abandona os estudos cai em 64%.

Na capital, várias escolas já 
estão cientes da importância dos 
pais na experiência 
escolar dos filhos. A 
Escola Americana de 
Belo Horizonte, por 
exemplo, elege anual-
mente um comitê para 
presidir a Associação 
de Pais e Professo-
res (PTA). “Os pais 
da associação tem a 
responsabilidade de 
desenvolver várias 
atividades e melhorias dentro da 
escola, como eventos com a fina-

lidade de arrecadar fundos para a 
instituição. Nós decidimos onde o 
dinheiro será aplicado. Existe um 
estatuto no qual essas pessoas 
são eleitas. Temos presidente, 
vice-presidente, secretário e tesou-
reiro”, explica Luciana Salomão, 
vice-presidente da PTA”.

Luciana tem motivo para ser 
tão engajada: seu filho Guilherme, 
de 4 anos, estuda na escola. Ela 
recorda que desde o primeiro dia 
começou a ser participativa. “Para 
mim, mãe de primeira viagem, foi 
muito importante esse envolvimen-
to. Sinto que com o meu incentivo, 
a adaptação dele foi mais rápida”.

A gerente de marketing da Es-
cola Americana, Roberta Coelho, 
aponta que a presença dos pais 

sempre foi algo posi-
tivo para a instituição. 
“Nós incentivamos 
a participação deles 
no dia a dia, promo-
vendo encontros para 
celebrar o desempe-
nho acadêmico de 
seus filhos, mostrar o 
progresso deles etc. 
Acreditamos muito 
nisso para o desen-

volvimento do aluno, tanto na sala 
de aula, quanto como pessoa”.

Para ela, muitos são os im-
pactos positivos da inclusão da 
família na vida esco-
lar. “Nós acreditamos 
muito nessa tríade: 
aluno, escola e fa-
mília. Observamos o 
diferencial das nos-
sas crianças. Elas 
conseguem trabalhar 
suas potencialida-
des em diferentes 
disciplinas, vão bem 
academicamente e 
se adaptam a qual-
quer lugar, porque se tornam mais 
seguras”.

Roberta esclarece que os 
pais devem buscam sempre dar 
o apoio necessário a instituição 
escolhida para matricular seu filho. 
“Quando uma família opta por 
uma escola, precisa entender os 
valores do lugar e ser uma base 
para que a criança prospere no 
nesse ambiente. A instituição e 
os pais devem viver em parceria. 
Um vai agregar valor ao outro, 
trabalhando no sucesso da crian-
ça. Claro que cada local terá sua 
realidade, por isso é importante 
que eles busquem saber o que 
está acontecendo e sejam ativos 
na vida escolar do filho”.

Luciana conta que foi de suma 
importância o acolhimento da 

escola. “Eu fico mais 
tranquila em saber 
que posso dar su-
gestões e críticas e 
que elas serão leva-
das em consideração. 
Acredito que isso faz 
com que a instituição 
se torne parceira na 
hora de criar os filhos. 
Claro que a educação 
é responsabilidade 
dos pais, mas, a es-

cola passa a ser parte disso e tem 
um papel fundamental na relação 
com as famílias”.

Ela afirma que essa parceria 
faz com que ela consiga agregar 
os conteúdos aprendidos na es-
cola, em casa. “Com esse acolhi-
mento, eu sei o que o Guilherme 
está aprendendo. É importante 
compartilhar esse momento de 
aprendizado e ajudá-lo. Por 
exemplo, quando ele estava 
aprendendo sobre os animais, 
eu o levei no zoológico como 
forma de colocar em prática o 
conteúdo ensinado em sala. Na 
minha opinião, a construção do 
saber é feita entre a escola e a 
família”, conclui.

“Acreditamos 
nessa tríade: 
aluno, família 

e escola”

“A construção 
do saber

é feita entre
a escola e
a família”

estudando há 2 anos, guilherme não teve dificuldades de
adaptação devido a participação dos pais em seus estudos
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SetraBH entrega livros a 193 creches
O Sindicato das Empresas de Transporte de Pas-

sageiros de Belo Horizonte (SetraBH) entregou, 
semana passada, 12.931 livros a 193 creches 
conveniadas com a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Os livros arrecadados na campanha “O Livro Acolhe, 
Abriga e Ensina” foram entregues pelo presidente da 
entidade, Joel Jorge Paschoalin, durante o evento “Lei-
turas em Conexão”, realizado pela Secretaria Municipal 
de Educação no Sesc Palladium. Os livros vão beneficiar 
23.499 crianças.

“Nós utilizamos a máquina da que dispomos para 
contribuir para circulação dos livros das mãos daqueles 
que têm muitos para as de quem não tem nenhum”, ex-
plicou o presidente do SetraBH, referindo-se à utilização 
pela entidade dos 3 mil ônibus que circulam, diariamente, 
por Belo Horizonte para a coleta das doações de livros. 
Garantindo que a arrecadação de livros será retomada no 
final do ano, ele revelou que gostaria de ver a campanha 
ser adotada pelo município de BH, “como um exemplo 
para todo o Brasil”.

Com a entrega dos 12.931 livros às creches, o Se-
traBH totalizou 34.173 obras repassadas a entidades e 
instituições de Minas. Do total, 3 mil ivros foram repassa-
dos à Prefeitura de São Joaquim de Bicas; 1 mil, ao carro-
-biblioteca da Superintendência de Bibliotecas Públicas 
de Minas Gerais e 6.090, à Associação dos Amigos das 
Bibliotecas Comunitárias.

 entregas 
O SetraBH também entregou a unidades do Sistema 

Divina Providência 10.213 livros arrecadados na campa-
nha. A Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo recebeu 
5.724 livros didáticos, técnicos e de literatura; o Lar dos 
Idosos São José e o Lar dos Meninos São Vicente de 
Paulo, ambos situados no bairro Olhos D’Água, em Belo 
Horizonte, receberam 165 livros de literatura e religiosos 
e 4.024 obras didáticas, técnicas e de literatura, respec-
tivamente; e outros 300 livros infantis e para colorir foram 
entregues ao Centro Infantil Creche União.

Além destes, 239 dicionários foram entregues à 
Defensoria Pública de Minas Gerais, para serem enca-
minhados às reeducandas do Complexo Penitenciário 
Feminino Estevão Pinto e utilização no projeto “Remição 
de Pena pela Leitura”, criado pela Defensoria Pública de 
Minas Gerais; e a Igreja Pentecostal Deus da Providência 
recebeu 700 livros.

A campanha foi lançada em 15 de dezembro de 2016 
e arrecadou 75 mil livros, 56 mil dos quais já passaram por 
triagem e foram separados por faixa etária, gênero literário 
e nível de ensino. Os livros doados pela população da 
capital mineira estão sendo entregues a creches, escolas, 
faculdades, instituições voltadas para a alfabetização, 
casas de atenção à terceira idade, bibliotecas municipais, 
comunitárias e unidades de ressocialização.

Presidente Joel Jorge Paschoalin esteve presente ao evento
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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

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.

Fora. O historiador José Murilo de 
Carvalho, após os aplausos da plateia, 
depois da palestra da ministra Cármen 
Lúcia, sexta, na ABL.: - é a primeira vez, 
nos últimos tempos, que o líder de um dos 
três poderes da República é aplaudido de 
pé, sem que se diga “Fora!” ao orador.

Eu também quero. Eduardo Cunha, 
que na cadeia virou um rábula, entende 
que se estende a ele o benefício legal da 
decisão de Toffoli, Lewandowiski e Gilmar, 
o trio que liberou presos da Lava Jato.

Homicídios em queda. A realidade 
mostra que reacendeu a violência urbana 
no Rio. Mas semana passada o secretário 
Roberto Sá recebeu uma boa notícia do 
ISP: os homicídios dolosos caíram 20% 
no Rio em abril, em comparação com o 
mesmo mês de 2016.

No Kuwait é assim. Casados há 
mais de 40 anos, Olivia Hime e Francis 
Hime fizeram uma série de shows lotados 
no Kuwait – agradaram tanto que possi-
velmente repetirão a dose em janeiro de 
2018, a convite do país árabe. Conheci-
dos pelos gestos de carinho mútuo, eles 
ouviram o seguinte pedido ao posar para 
uma foto depois de entrevista a uma 
revista local: “Vocês podem se afastar 
um pouquinho, deixar um espaço entre 
vocês?”. É que, caso contrário, a foto não 
poderia ser publicada.

Karl Ove Knausgard assina expo-
sição. Autor da vigorosa  série de ficção 
autobiográfica “Minha Luta”,  que o trans-
formou numa estrela literária internacional 
o escritor norueguês Karl Ove Knausgard 
se aventura por outra seara. O Museu 
Munch de Oslo inaugurou semana pas-
sada a exposição “Towards the forest. 
Knausgard on Munch”, uma reunião de 
obras menos icônicas do grande pintor de 
“O grito”, com curadoria do romancista. A 
mostra, em cartaz até 8 de outubro, reúne 
mais de cem trabalhos.

Casa assassinada. O clássico “Crô-
nica da casa assassinada”, do escritor 
mineiro lúcio Cardoso (1912/1968) ga-
nhou o prêmio de Melhor Livro Traduzido 
nos EUA, o Best Translated book Award 
(BTBA), na categoria ficção. Foi traduzido 
pela renomada Margaret Jull costa para a 
editora Open Letter.

Esse é o nosso Jõao! Fazendo dois 
shows por noite, João Bosco, 70 anos, 
lotou durante toda a semana passada, o 
Birdland, tradicional casa de jazz em Nova 
York. Como a vida não é só trabalho, o 
cantor e compositor aproveitou para juntar 
toda a família num hotel na região de Mi-
dtown. Foram vistos lá curtindo o sucesso 
de João, a mulher, Ângela, a filha, Julia, 
e o filho, Chico.

c A n A l   A b e r t O

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

esPerAnÇA de trAtAmentO

reFis POde custAr
r$ 23 bilHÕes aos CoFres PúbliCos

aCordo sobre CliMa
teVe nOVO encOntrO

Uma das doenças neurodegenerativas mais co-
muns nos seres humanos, o mal de Parkinson afeta 
cerca de 10 milhões de pessoas em todo mundo, das 
quais aproximadamente 200 mil no Brasil. E embora 
não seja fatal, é uma doença incurável, levando suas 
vítimas a conviverem muito tempo com o problema 
e exigindo tratamentos para o alívio dos sintomas, 
que incluem, além dos notórios tremores, lentidão 
nos movimentos e rigidez muscular, entre outros. 
Atualmente, os tratamentos mais usados para o 
Parkinson são medicamentos que substituem a do-
pamina que deixa de ser produzida com a morte dos 
neurônios da chamada “substância negra” – parte da 
região do cérebro conhecida como núcleos da base, 
responsáveis, entre outras funções, pelo controle 
motor – e o método de estimulação cerebral pro-
funda. Os remédios, no entanto, acabam perdendo 
o efeito, e ambas as opções trazem benefícios para 
os pacientes com duração muito limitada. Agora, 
um experimento com camundongos conduzido por 
cientistas da Universidade Carnegie Mellon, nos 
EUA, abre caminho para o desenvolvimento de 
novas terapias que podem aliviar os sintomas da 
doença por mais tempo.

As alterações feitas pelo Congresso no Programa 
de Regularização Tributária (PRT), espécie de Refis 
lançado pelo governo no fim do ano passado, podem 
resultar numa perda de arrecadação de R$ 23 bilhões 
em 2017, segundo cálculos da equipe econômica. 
Integrantes do governo afirmaram que o programa 
foi encaminhado ao Legislativo de forma a render R$ 
8 bilhões aos cofres públicos este ano. No entanto, 
os parlamentares flexibilizaram tanto o regime que, 
além de não arrecadar mais o valor previsto, poderia 
haver uma perda adicional entre R$10 bilhões e R$ 15 
bilhões. Diante disso, caso o texto não seja modificado 
nas votações no congresso, só restará ao Palácio do 
Planalto vetá-lo

As negociações sobre mudanças climáticas 
iniciadas em 2015, com o acordo de Paris foram 
retomadas semana passada em Bonn, na Alema-
nha. A reunião dos 196 países que participaram da 
elaboração do documento ocorre em meio à ame-
aça do governo americano de se retirar do pacto 
internacional, cujo objetivo é limitar o aquecimento 
do planeta. – Precisamos definir as operações do 
Acordo de Paris antes da próxima Conferência 
do Clima (COP-23), que será realizada no fim do 
ano – diz David Levai, pesquisador do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e de Relações 
Internacionais.

granbel promove encontro entre
governador e prefeitos da rMbH

O secretário de Estado de Cida-
des e de Integração Regional, Carlos 
Murta, juntamente com a diretoria da 
Associação dos Municípios da Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte 
(Granbel), promoveram, no dia 12, 
em Matozinhos, um encontro entre 
o governador do Estado de Minas 
Gerais, Fernando Pimentel (PT), e 
os prefeitos da RMBH.

A reunião contou com a pre-
sença do presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, depu-
tado Adalclever Lopes (PMDB), de 
30 prefeitos da Região Metropolita-
na de BH, dentre eles o presidente 
da Granbel e prefeito de Nova 
Lima, Vitor Penido (DEM) e de 
secretários de Estado.

O secretário da Secir, Carlos 
Murta, enalteceu o compromisso 
do governador em prezar pelo 
diálogo e companheirismo com 
os prefeitos de Minas Gerais e 
destacou o espírito municipalista 
deste governo.

“Hoje tivemos a oportunidade 
de reunir os prefeitos metropolita-
nos num ambiente agradável e de 
muita amizade, onde o governador 
mostrou o seu espírito municipa-

lista e reforçou a sua forma de go-
vernar que é de ouvir os prefeitos 
mineiros” disse Carlos Murta, que 
também agradeceu a presença do 
presidente da ALMG, Adalclever 
Lopes.

Por sua vez o prefeito de Ma-
tozinhos, Antônio Divino (PMDB), 
cidade que recebeu o encontro, 

agradeceu a amizade do governa-
dor e comemorou a oportunidade 
de ter um governo do Estado tão 
próximo dos prefeitos. “É uma 
alegria imensa para nós prefeitos 
saber que temos um governador 
tão próximo dos municípios e que 
está disponível para nos escutar e 
dialogar” destacou.

antônio divino, Fernando Pimentel, Vitor Penido, adalclever lopes e Carlos Murta
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Esgotamento sanitário beneficia
16 mil moradores do Noroeste/MG
Dezesseis mil pessoas serão 

beneficiadas pelo sistema de es-
gotamento sanitário construído pela 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf) no município 
de Brasilândia de Minas (MG). A 
obra é um empreendimento da 
Companhia realizado em convênio 
com a Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (Copasa). Dos 139 
sistemas previstos pela Companhia, 
85 já foram concluídos nas regiões 
próximas à bacia, incluindo o de 
Brasilândia. O investimento total em 
saneamento ambiental já chegou a 
R$ 1,3 bilhão.

O sistema de Brasilândia de Mi-
nas é composto por 47,9 mil metros 
de redes coletoras, 1,4 mil metros 
de redes interceptoras, 1.720 liga-
ções prediais de esgoto e uma es-
tação de tratamento de esgoto. Os 
investimentos do Governo Federal 
somaram R$ 10,3 milhões.

“Entre os focos da atenção da 
Codevasf na bacia do rio São Fran-
cisco está o aumento da qualidade 
da água disponível na região. Uma 
das principais maneiras de alcançar-
mos esse resultado é por meio da 
implantação de sistemas de esgota-
mento sanitário – principalmente em 
municípios localizados às margens 
do São Francisco –, que neutralizam 
focos de poluição”, explica Kênia 
Marcelino. Entre os benefícios asso-
ciados aos sistemas de esgotamento 
destacam-se a redução da incidên-
cia de doenças e a despoluição do 
subsolo e de corpos hídricos.

“O funcionamento do sistema de 
esgotamento de Brasilândia de Mi-
nas, ao excluir o esgoto dos cursos de 
água da região, possibilita melhoria 
ambiental e de saúde da população, 

não só no município, mas em toda a 
bacia sanfranciscana, notadamente 
no noroeste mineiro. Com esta obra 
estamos tratando o esgoto de 100% 
da área urbana do município”, afirma 
o superintendente da Codevasf em 
Minas Gerais, Rodrigo Rodrigues.

Atualmente mais de 600 mil pes-
soas são beneficiadas por coleta e 
tratamento de esgoto realizados por 
sistemas implantados pela Codevasf 
na bacia do São Francisco. Desde 
2007, a Companhia investiu mais de 
R$ 1,3 bilhão na instalação de siste-
mas de esgotamento e de ligações 
domiciliares de coleta de esgoto em 
municípios da bacia – ao todo, 85 
obras foram realizadas na região.

“Estamos muito satisfeitos com o 
sistema de esgotamento, que esperá-
vamos há mais de cinquenta anos. A 
falta dele provocava doenças e mau 
cheiro”, afirma o prefeito Marden 
Junior da Costa. No mês de abril, a 
Codevasf emitiu ordens de serviço 
para a conclusão de outros dois sis-
temas de esgotamento sanitário em 
municípios de Minas Gerais – Ponto 
Chique e Bocaiúva. A previsão é de 
que as obras sejam concluídas em 
240 dias. Os investimentos somados 
são de quase R$ 6 milhões.

Em Ponto Chique serão apli-
cados R$ 2,9 milhões; cerca de 
2,8 mil pessoas serão diretamente 
beneficiadas. Em Bocaiúva, o 
investimento previsto em contrato 
também é de R$ 2,9 milhões; mais 
de 30 mil pessoas poderão ser 
beneficiadas. Os sistemas serão 
compostos por estruturas como 
rede coletora, ligações prediais, 
estação elevatória e estação de 
tratamento de esgoto.

“É importante ressaltar que 
os benefícios do esgotamento 
ultrapassam as áreas diretamente 
alcançadas pelas redes desses 
sistemas. A contenção de um foco 
de poluição repercute em amplas 
áreas da bacia, e é positiva para 
toda a população que vive nela”, 
destaca a presidente da Codevasf.

Além disso, no mês de março a 
Codevasf entregou oficialmente ao 
município de Santa Fé de Minas a 
infraestrutura do sistema de esgo-
tamento sanitário local. O extrato do 
termo de entrega definitiva, celebra-
do pela Codevasf e pelo município, 
foi publicado no Diário Oficial da 
União. Os investimentos no siste-
ma, que beneficia cerca de três mil 
pessoas, foram de R$ 6 milhões.

investimentos do governo Federal somaram r$ 10,3 milhões
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Presidente dA rede itAtiAiA de rádiO
diretoria@itatiaia.com.br

eManuel Carneiro

o seu consórcio multibrasileiro

Sua melhor opção para:

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim

www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515

• Férias
• Feriados

Hotel Fazenda

Brumadinho - MG
Horizonte Belo

A 32ª edição do Churrascão do Cruzeiro 
está chegando! O famoso evento celes-
te acontece no próximo dia 27, a partir 
das 20h, na sede Pampulha. Além de 

contar com a variedade e qualidade gastronômi-
ca já conhecidas, a festa deste ano terá um show 
da consagrada cantora Elba Ramalho.

Bicampeã do Grammy Latino e com quase 
40 anos de carreira, Elba é considerada uma das 
principais artistas em atividade no Brasil. Famosa 
pela animação no palco, a cantora paraibana pro-
mete contagiar a Nação Azul presente no evento.

Além da apresentação de Elba, o Churrascão 
contará também com a presença das bandas 
Chevette Hatch, Super Som C&A e da Orques-
tra Celeste, que tocará clássicos brasileiros e 
internacionais e também releituras das músicas 
que a maior torcida de Minas canta nos estádios.

A venda de ingressos para o Churrascão do 
Cruzeiro está em seu primeiro lote, no valor de 
R$ 260. Há ainda o lote infantil, com preço de 
R$ 130 por criança de 2 a 12 anos completos.

Os interessados poderão adquirir ingressos 
nas secretarias da Sede Administrativa (Rua 
dos Timbiras, 2903, Barro Preto – BH) e da 
Sede Pampulha (Rua das Canárias, 254, Santa 
Branca – BH).

Os associados dos clubes de lazer do Maior 
de Minas terão a opção de comprar também 
pelos telefones (31) 3348-5500, (31) 3349-1530, 
(31) 3349-1531 e (31) 3492-2964 ou pelo e-mail 
secretaria@clube.cruzeiro.com.br. Menores de 
18 anos deverão estar acompanhados dos pais 
e/ou responsáveis para acessar o local da festa.

Fonte: Site: Cruzeiro.

A transmissão direta em 
canal aberto para a 
mesma cidade derruba 
qualquer espetáculo. 

Junte-se a isso a dose cavalar 
de jogos que os clubes têm de 
cumprir, fazendo uma confusão 
geral na cabeça do torcedor. Ao 
mesmo tempo, temos Copa do 
Brasil, Copa Libertadores, Copa 
Sul-Americana, Primeira Liga e, 
agora, o Campeonato Brasileiro.

A TV mostra os principais 
campeonatos europeus e a 
imbatível Liga dos Campeões. 
Estamos no 5º mês do ano, os 
times estão fisicamente abati-
dos e o torcedor saturado com 
tanta bola rolando. A TV precisa 
parar e pensar. Não é possível 
imaginar que o interesse do 
torcedor seja tão grande para 
aguentar e se emocionar com 
esta overdose. Vejam o Cam-

peonato Carioca, outrora o 
queridinho da galera. Nem no 
Rio ele provocou ainda grandes 
emoções, com um regulamento 
difícil de entender.

Na nossa cabeça já estamos 
vendo o Cruzeiro no Beira-Rio, o 
Atlético na Arena Pernambuco e 
o Corinthians no Independência. 
A TV, os jogadores, os clubes 
precisam conversar. A bola daqui 
a pouco fica quadrada.

Corrida de rua é tendência nacional
Mais de 6 milhões de pessoas são adeptas do esporte no país

As corridas de rua têm 
ganhado o coração dos 
brasileiros nos últimos anos 
– que por sua vez estão 

preocupados em alcançar uma vida 
mais saudável. Segundo a pesqui-
sa do Ibope, mais de 6 milhões de 
pessoas no país praticam a corrida 
como forma de atividade esportiva 
preferida. E não é preciso procurar 
muito para localizar os corredores 
de plantão: eles estão nas praças, 
orlas, parques e vias se exercitando. 

Provando essa tendência, o 
Ministério do Esporte relatou em seu 
Diagnóstico Nacional do Esporte, em 
2015, que a modalidade já atinge 
6,5% dos brasileiros, sendo 11,90% 
de homens e 4,20% de mulheres – 
um número interessante, vindo do 
país do futebol. Com isso, a prática da 
caminhada já ocupa o primeiro lugar 
na preferência nacional com 45,7%. 

A educadora física Zullyane Oli-
veira afirma que essa atividade está 
crescendo, porque o custo é baixo 
e não é preciso um tempo certo ou 
horas limitadas em um espaço. “A 
corrida pode ser praticada em qual-
quer lugar e horário”, explica.

Cuidados
A educadora diz ainda que o 

bom senso deve ser levado em con-
sideração para quem quer praticar a 
modalidade. “Se a pessoa tem um 
desconforto ou patologia nos joelhos 
ou quadril, é preciso passar por um 
especialista para avaliar a condição 
física para ser liberado para a corri-
da. É necessário ter muito cuidado 
com a pressão arterial”.

Ela indica a utilização de roupas 
adequadas – de preferência tecidos 
sintéticos que são mais leves e, 
principalmente, que o corredor não 
se esqueça do protetor solar. “O tênis 
deve ser levinho e de pisada neutra, 
porque não existe na literatura respal-
do científico que especifique o tênis 
ideal para pisada supinada (o pé toca 
o solo com a face externa do calcanhar 
e se mantém na banda externa do pé) 
ou pronada (quando a parte de fora 
do calcanhar toca no chão, o pé inicia 
uma rotação excessiva para dentro)”. 

Zullyane recomenda que o futuro 
atleta comece correndo e faça inter-
valos com um volume menor. “Não 
exagere! Corra um minuto e caminhe 
um minuto, sempre usando o bom 
senso e respeitando os limites do 
seu corpo! Depois vá aumentando 
progressivamente a intensidade. 

E sempre se hidrate antes de uma 
corrida”, sugere a educadora.

Passos largos
A analista financeira Emma-

nuelle Ferreira pratica o esporte há 
3 anos. Ela conta que começou a 

correr com o intuito de emagrecer, 
mas a sensação foi tão boa que 
isso tornou um hábito. “O desafio 
de melhorar a performance em 
cada corrida e reduzir o tempo é 
muito prazeroso”, afirma. 

Ela diz que já participou de 
mais de 10 corridas. “Teve uma 
em Contagem. E já fui de pipoca 
(pessoas que correm eventos sem 
inscrição), mas todas eram pagas. 
Ainda não vi nenhuma gratuita na 
região”. 

O funcionário público Hebert 
Alves Gomes também começou 
a praticar o esporte há 3 anos 
e conta que participa de quase 
oito eventos de corrida por ano. 
“Antes eu tinha uma vida muito 
sedentária. Não conseguia fazer 
nada sem me cansar. A corrida 
veio naturalmente, pois, para mim, 
era o meio mais fácil de começar: 
eu só precisava de um tênis e a 
rua”, explica.

No entanto, Hebert admite 
que, assim como muitos, começou 
errado. “Não fiz um planejamento 
com um profissional e, com isso, 
quando fui aumentar minha carga 
de corrida meu joelho não aguen-
tou, fiquei um tempo parado e tive 
que entrar na academia”. 

Para ele, as corridas de rua 
poderiam ser maiores, contudo ele 
alerta que os preços estão muito 
altos para quem quer competir. 
“Com isso está aumentando o 
número de corredores que não 
pagam e participam. Na última 
São Silvestre, por exemplo, teve 
tantos participantes que no final 
faltou água”, aponta.

eventos
Na capital, os eventos de cor-

rida estão em franco crescimento. 
No portal CorreBH, o calendário de 
eventos de maio a dezembro tem 
mais de 20 eventos marcados na 
cidade e na região metropolitana. 
No dia 4 de junho, será realizada a 
Meia Maratona Internacional de Belo 
Horizonte. A largada e chegada será 
na Praça Nova da Pampulha, e a mo-
dalidades são: 21km, 10km e 5km. 
A compra dos ingressos pode ser 
realizada até o dia 3 de junho, no site 
www.meiamaratonadebh.com.br.

Hebert participou de uma corrida em betim

esporte é o preferido de muitos brasileiros
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32º Churrascão do Cruzeiro
acontece no dia 27 de maio

a festa será na sede Campestre, na Pampulha
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tV x Futebol

brasileirão
A torcida espera muito de Cruzeiro e Atlético no Brasileirão e tem razão, sem oba oba para 

acreditar nos dois elencos que vão nos representar. Como complemento, temos ainda Liber-
tadores e Copa do Brasil. O cardápio é variado e o tempero chega com todos os ingredientes.
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